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העלפן איינהאלטן דעם צוזאג פאר מוהרא"ש זכותו יגן עלינו; שטיין ווייט פון 

סיי וואסערע מחלוקת; אינעם יום הולדת דארף זיך א מענטש מאכן א חשבון הנפש וואו 

 "וואס טוסטו אויף די וועלט? -"ַאֶּיָּכה ער שטייט אויף דער וועלט; 

 לפרט קטן שנת תשע"ח, י"ג סיון, בהעלותך' פרשת א יום - רת ה' יתברךבעז

 ... נרו יאיר לכבוד

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב די זכיה צו לערנען מיט בחורים אז עס איז 

וועלט וואס האט  עראון אז עס איז דא א רבי אויף ד וועלט, עראויף ד דא א באשעפער

 מדריגות. העכסטעת צו צוקומען צו די פאר יעדן איינעם עצו

נעכטן י"ב סיון איז געווען מיין יום הולדת; איך דאנק דעם אייבערשטער אז נאך 

א יאר איז מיר אריבער פון מיין לעבן מיטן פארשפרייטן דעם הייליגן רבי'ן אויף די 

 וועלט.

מוהרא"ש זכרונו לברכה, בשעת מיר האבן מלווה נאך די פטירה פון אבינו רוענו 

פאר מוהרא"ש צוויי זאכן: געווען מוהרא"ש קיין ארץ ישראל האב איך צוגעזאגט 

ת נישט האבן קיין שייכות מיט מחלוקאיינס, אז איך וועל נישט מאכן קיין מחלוקת און 

צע וועלט, סיי אין "היכל הקודש", צווייטנס אז איך וועל אים פארשפרייטן אויף די גאנ

מיטן דרוקן ווייטער די ספרים און קונטרסים, און מיט די דרשות וואס מען שיקט ארום 

 יעדן טאג וכו' וכו'.

געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האלט איין מיין צוזאג; צענדליגער טויזנטער 

מוהרא"ש מענטשן קוקן און הערן יעדן איינציגן טאג די עצות פון הייליגן רבי'ן אזוי ווי 

האט אונז איבער געגעבן, און מיטן הילף פונעם אייבערשטן וועל איך ווייטער 

איד זאל וויסן פון די  רפארשפרייטן מוהרא"ש אויף די גאנצע וועלט, אז יעדע

געשמאקע עצות וואס מוהרא"ש האט מיט אונז געלערנט ווי אזוי מען קען זוכה זיין צו 

די וועלט מיט א ווייב און קינדער און זיין דבוק  האבן א חיים טובים, לעבן דא אויף

 אינעם אייבערשטן, רעדן צום אייבערשטן און דאנקען דעם אייבערשטן.

הלואי זאלסטו אויך אפמאכן ביי דיר אז דו וועסט נישט האבן קיין מגע ומשא מיט 

קיין שום מחלוקת, בפרט א מחלוקה וואס מען מיינט נאר לשם שמים וכו', און אויך 

זאלסטו העלפן מיט וואס דו קענסט נאר צו פארשפרייטן די לימודים, ספרים, קונטרסים, 

עצות און חיזוק פאר אידישע קינדער, דורכדעם וועסטו זוכה זיין אויסצונוצן דיינע טעג 

און יארן מיט זאכן וואס וועלן בלייבן אויף די וועלט און אויף יענער וועלט. ווייל פון 

בלייבט גארנישט איבער; א מענטש לעבט זיך אפ זיינע זיבעציג יאר אלע אנדערע זאכן 



תשע"ח 'בֻחַקת ֵחֶלק פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        ב | 

אנגעפילט מיט כעס און ווייטאג און ווען עס גייט אריבער די פאר יאר גייט מען צוריק 

צום אייבערשטן און מען לאזט איבער די גאנצע וועלט, מען נעמט גארנישט מיט, נאר 

ם, און זיכער דאס וואס מען האט מזכה דאס ביסל תורה, תפילה, מצוות און מעשים טובי

 געווען נאך א איד צו טראכטן פונעם אייבערשטן.

א מענטש דארף זיך מאכן א חשבון הנפש, יעדן טאג מען דארף זיך פרעגן: "וואס 

טו איך דא אויף דער וועלט?" "וואסערע תכלית קומט ארויס פון מיינע טעג?" בפרט 

לדת, עס איז אריבער נאך א יאר פונעם לעבן, דארף ווען מען געפונט זיך אינעם יום הו

"ַוִּיְקָרא  (בראשית ג, ט):מען זיך פרעגן וואס דער אייבערשטער האט געפרעגט אדם הראשון 

 "אוואו ביסטו? -ה' ֱאִקים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו, ַאֶּיָּכה 

ווען דער הייליגער בעל התניא זכותו יגן עלינו איז געווען אין תפיסה אין 

וואס ער האט געקענט תנ"ך און נאך  -פעטערבורג, בשעת די חקירות האט דער חוקר 

געפרעגט דעם הייליגן בעל התניא וואס איז פשט וואס דער  -אידישע זאכן 

 (בראשית ג, ט):עץ הדעת  אייבערשטער האט געפרעגט אדם הראשון נאכן חטא פונעם

דער האט דען  "אוואו ביסטו? -"ַוִּיְקָרא ה' ֱאִקים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו, ַאֶּיָּכה 

קודם האט אים דער בעל התניא  !אדם הראשון איז? נישט געוואוסט וואואייבערשטער 

אים אט געוואלט אנהייבן מיט דער אייבערשטער הדארט אז געזאגט וואס רש"י זאגט 

ער זאל זיך נישט דערשרעקן וכו', אבער דער חוקר האט געזאגט פארן כדי ס א שמוע

 ."ץואיך וויל הערן פון אייך א בעסערע תיר ,איך ווייס וואס רש"י זאגט" :בעל התניא

ווען א מענטש קומט אן צו א " אזוי: האט דער הייליגער בעל התניא אים געזאגט

ווי אלט דער שר גענוי ר בעל התניא האט צוגעטראפן דע - געוויסע יאר פון זיין לעבן

דו ווייסט פארוואס איך האב דיר  -? ַאֶּיָּכה" :פרעגט אים דער אייבערשטער - איז געווען

פן, האסטו געטון וואס איך וויל פון דיר?" דאס האט דער אייבערשטער געפרעגט אבאש

ביסטו?  האסטו געטון דא? וואו יט דיר, וואסַאֶּיָּכה? וואס גייט פאר מ" :אדם הראשון

פארוואס האסטו  ,געגעבן א גאנצע וועלטדאך איך האב דיר  ;דו ביסט דאך אין 'גן עדן'

דער שר איז זייער נתפעל געווארן פונעם ענטפער און ער איז  ?!"זיך באנארישט

 ן מען זאל באפרייען דעם הייליגן בעל התניא.'געגענגען שתדל

 :לעבן פרעגט דער אייבערשטער 'סנאך א יאר פונעם מענטשווען עס גייט אריבער 

נאך א איד ער זאל וויסן אז ער קען  ווועלט? העלפסט וואס טוסטו אויף די -ַאֶּיָּכה "

איך האב דיר געגעבן די גאנצע וועלט נאר  א חיים טובים מיט אמונה מיט תורה?לעבן 

 ."ו מירן צעכדי דו זאלסט העלפן מענטשן און זיי צוריק ברענג
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..., לאמיר ארבעטן צוזאמען, לאמיר  דערדעריבער בעט איך דיר טייערער ברו

העלף מיר איך זאל קענען ווייטער ממשיך זיין מיט  ;זאמעןמשמש זיין דעם רבי'ן צו

ערן ווען מען וועט אונז פרעגן וועלן מיר האבן וואס צו ענטפאזוי ארום ן, עוואס מיר טו

 "ואו ביסטו?"או

 שטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.אייבערדער 

 .םיתלמיד עייערט עאיך דארף אריין לויפן צו מיינ

... 

~~~~~~~~~~ 
א בלאט גמרא יעדן טאג פארברענט דעם יצר הרע און איז א תיקון אויף אלעס; 

א תלמיד היכל הקודש דארף זיך יעדן טאג מאכן א חשבון: "פארוואס בין איך 

געקומען אויף היכל הקודש?" זיך נישט לאזן נארן; די וויכטיגקייט פון קומען צום 

וועכנטליכן שיעור; זיך האלטן צוזאמען אין אומאן; מתפלל זיין פאר די הצלחה פון 

 די מוסדות.

 ת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ב' פרש - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

איך האף אז דו לערנסט א בלאט גמרא יעדן טאג; א בלאט גמרא א טאג פארברענט 

 דעם יצר הרע און דאס איז דער גרעסטער תיקון פאר אלע חטאים און עוונות.

מ'באבוב  מוהרא"ש זכרונו לברכה האט דערציילט פון הרב הקדוש רבי בנציון

זכותו יגן עלינו בעל מחבר ספר "קדושת ציון", אז אמאל זענען צו אים געקומען בחורים 

און געבעטן ער זאל זיי געבן א תיקון פאר זייער עבירות, זיי האבן אים אויסדערציילט 

אלע זייערע חטאות נעורים וואס זיי האבן געטון און געבעטן א תיקון, האט ער זיי 

ן לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, האבן אים די בחורים געזאגט אז דאס געזאגט זיי זאל

איז זיי זייער שווער, האט דער באבוב'ער רב זיי געזאגט: "ווען איך וואלט אייך געזאגט 

איר זאלט זיך אפברענען אייערע הענט און מאכן גלגול שלג וואלט איר געלאפן מיט 

געבן אזא תיקון? דא געב איך ענק א גרינגע שמחה דאס טון, איר ווארט איך זאל אייך 

א בלאט גמרא, איז ענק שווער צו לערנען?!" זעט מען פון דעם אז לערנען יעדן  -תיקון 

טאג א בלאט גמרא איז א גרעסערע תיקון מער ווי אלע סארט סיגופים, ווי פארברענען 

 די הענט און מאכן גלגול שלג.

ריבן א בריוו פון שפיטאל, דריי טעג מאנטאג יתרו תשע"ה האט מוהרא"ש געש

פאר זיין הסתלקות, שרייבט דארט מוהרא"ש: "ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶאְתֶכם ַּבָּקָׁשה 
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ַאֲחרֹוָנה ֵמַחֵּיי, ֶׁשַּתְחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד", איך בעט אייך די לעצטע בקשה פון מיין 

נישט קריגן, "ָלֵכן ֶזה ִעַּקר ְרצֹוִני לעבן, איר זאלט זיך האלטן צוזאמען, איר זאלט זיך 

ֶּׁשִּיְהֶיה ַרק ַאֲהָבה ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ִּכי ַהְרֵּבה ָצרֹות ָּבאּו ְוָיְצאּו ִמַּמְחֶקת ּוְמִריבֹות", מיין 

גאנצע ווילן איז אז עס זאל זיין שלום צווישן אנשי שלומינו, ווייל פון מחלוקת קומט 

ריוו שרייבט מוהרא"ש נאכאמאל: "ַהְחִזיקּו ֶאת ארויס נאר צרות. ביים סוף פון די ב

ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד ְוַאף ַּפַעם א ְלִהְתָעֵרב ְּבׁשּום ַמְחלֹוֶקת ֶׁשַרק ֵיׁש ָּבעֹוָלם", איר זאלט זיך 

האלטן צוזאמען און זיך קיינמאל נישט מישן אין קיין שום מחלוקת וואס איז דא אויף 

 די וועלט.

הנפש יעדן טאג: 'פארוואס בין איך געקומען ווען א מענטש מאכט זיך א חשבון 

צום רבי'ן? פארוואס בין איך געקומען קיין היכל הקודש? פארוואס האב איך געליטן 

בזיונות פון אלע חברים און פון מיין משפחה ווען איך בין געקומען קיין ברסלב? נאר 

לעבן מיטן כדי צו ווערן אן ערליכער איד, צו לעבן מיט די עצות פון רבי'ן, צו 

אייבערשטן און צו לערנען כל התורה כולה; איך בין געקומען צום רבי'ן כדי דער רבי 

זאל מיר כסדר דערמאנען אז איך גיי נישט בלייבן דא בזה העולם, איך גיי איין טאג 

אלעס איבער לאזן און צוריק גיין צום אייבערשטן', אזא איינער וועט זיך קיינמאל נישט 

 נעם, אזא מענטש וועט אנטלויפן פון יעדע סארט מחלוקת וואס איז דא.קריגן מיט קיי

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט נארן בזה העולם; דער 

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי, ֶׁשּלא ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם  (שיחות הר"ן, סימן נא):הייליגער רבי זאגט 

אס זאלט איר מקבל זיין פון מיר, די וועלט נארט אייך, לאזט אייך נישט ְלַהְטעֹות", ד

נארן; מוהרא"ש האט געהאלטן אין איין חזר'ן דעם שיחה, און מוהרא"ש זאגט אז דער 

שיחה דארף זיין דער קאמפוס פונעם מענטש. אזוי ווי ווען א מענטש פארט אויף א שיף 

צייט א קאמפוס כדי ער זאל וויסן צי ער אינמיטן וואסער, דארף ער האלטן א גאנצע 

פארט גוט, אדער ער האלט זיך אין איין ארום דרייען; ווייל אינמיטן וואסער זעט מען 

נישט דעם סוף, און עס קען זיין אז מען זאל פארן א לאנגע צייט אבער באמת איז מען 

איז די גאנצע צייט בלויז געפארן ארום און ארום. אזוי אויך ווען איינער 

פארבלאנדזשעט אין וואלד און ער האלט אין איין גיין און גיין אן קיין חשבון, דארף 

ער האלטן א קאמפוס וואס זאל אים ווייזן וואו צפון זייט איז (דער קאמפוס ארבעט 

מיט א מאגנעט וואס ציט שטענדיג אויף צפון, דאס איז א וואונדערליכע זאך וואס דער 

אז א מאגנעט ציט שטענדיג צו צפון), אזוי וועט ער וויסן אייבערשטער האט געמאכט 

וואו ער האלט און ער וועט אנקומען וואו ער דארף, אבער אויב האט ער נישט דעם 
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קאמפוס, קען זיין אז א גאנץ לעבן וועט ער זיך האלטן אין איין ארום דרייען אויף איין 

 פלאץ.

יחה איז געווען זיין קאמפוס; דאס האט מוהרא"ש צוגעגליכן צו דעם שיחה, די ש

ווען מען פלעגט שרייען אויף אים: "דאס איז נישט דעם רבינ'ס זאך!" "דאס איז נישט 

ברסלב!" "עס הייסט נישט געלערנט וכו' וכו'"; די אלע זאכן וואס מען קען נאך היינט 

הייסט הערן פון די טרעדישענעל ברסלב'ער וואס זיי זאגן אויפן סדר דרך הלימוד אז עס 

נישט געלערנט, און אז מיר זענען נישט ברסלב וכו' וכו', האט מוהרא"ש גענומען דעם 

שיחה אלץ א קאמפוס: "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי, ֶׁשּלא ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות", 

'לאמיר  דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר: די וועלט נאר'ט אייך, לאזט אייך נישט נארן;

זען וואס איך האב געטון דעם יאר און וואס איך האב אלץ געלערנט יעדן טאג, לאמיר 

 זען צי איך נאר זיך...'

א מענטש וואס לעבט מיט א חשבון הנפש, יעדע זאך רעדט ער מיטן אייבערשטן, 

און אויב ער איז נכשל געווארן מיט עפעס טוט ער גלייך תשובה; ער כאפט אריין יעדן 

אביסל חומש רש"י מיטן תרגום; אפאר פרקים משניות; א דף גמרא; ער זאגט יעדן  טאג

טאג תהילים וכו' וכו'; אזא מענטש קענסטו נישט פארדרייען דעם קאפ אז עס הייסט 

נישט געלערנט, אדער אנדערע שטותים; אזא מענטש דארף שוין נישט קיין ראיות צי 

ר ווערט נישט איבערגענומען ווען מען עס הייסט געלערנט אדער נישט, אזא איינע

פארציילט אים א טשאדעלע באדעלע מעשה וכו'; ווייל ער קוקט אויף זיך: "א מופת 

בין איך", "א ראי' בין איך", "איך בין א מענטש וואס ארבעט ביטער שווער, איך דארף 

בפרט  -ע זיין אין גאס צווישן מענטשן און איך ווער יעדע רגע פארברענט פונעם יצר הר

ווי די חיות פון וואלד,  -בעסער געזאגט אויסגעטון  -זומער ווען די גוים גיין אנגעטון 

 וואס וואלט איך געטון ווען נישט דעם רבינ'ס דרך הלימוד?!"

וואויל איז פאר דעם מענטש וואס לעבט מיט א חשבון הנפש און האלט שטענדיג 

מלאך מיט די טויזנט אויגן און וועט מיר  פאר די אויגן אז 'איין טאג וועט קומען דער

הרג'ענען, מען וועט מיר אראפ לייגן אויף דער ערד מיט די פיס צום טיר און קיינער 

וועט אויף מיר נישט רחמנות האבן, נאר די פרקים משניות און דפים גמרא וואס איך 

מיר  האב אריין געכאפט ווען עס איז מיר געווען ביטער און שווער, דאס וועט

 באגלייטן'.

היינט נאכט וועט אם ירצה ה' זיין א שיעור; איך וויל דיר זען ביים שיעור. וואס 

רעדט מען דען ביים שיעור? נאכאמאל פון תורה נאכאמאל פון תפילה און נאכאמאל 

"הֹוֵל  (משלי יג, כ):ווי אזוי מען קען האבן א גוט לעבן מיט די ווייב. שלמה המלך זאגט 
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ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכם"; א מענטש וואס דריידט זיך מיט ערליכע אידן וועט צום סוף אויך 

ווערן אן ערליכער איד, מען הייבט אויך אן לערנען, מען הייבט אן דאווענען אין שול 

 מיט מנין און מען הייבט אן לעבן מיט תכלית.

ו ענדיגן דעם בנין אין אומאן; איך בעט דיר זייער אויב דו קענסט ארויסהעלפן צ

מיטן אייבערשטנס הילף וועלן מיר שוין דאס יאר זיין אינעם נייעם בנין, אלע וועט איר 

הנאה האבן פון דעם פלאץ. מיר וועלן דאווענען צוזאמען אינעם נייעם בנין, אזוי אויך 

ן מיר קענען עסן צוזאמען די סעודות און עס וועט זיין דארט שיעורים כסדרן; אויך וועל

אכטונג געבן אויף אונזערע קינדער, מיר וועלן זיין אוועק פונעם גאנצן טאראראם; איר 

 וועט אלע הנאה האבן פון דעם פלאץ.

בעט דעם אייבערשטן עס זאל זיין שלום ביי אידן; מען זאל זיך נישט באאסן 

דעם וואס יעדער  איינער דעם צווייטן, מיר זאלן זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן מיט

בפרט צווישן אונז תלמידים פון הייליגן רבי'ן; מען  -איינער גייט זיך זיין אייגענע וועג 

זאל זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן, און יעדער זאל געדענקען: 'איך בין נאר א גאסט 

דא אויף די וועלט; איך גיי שוין באלד אהיים, איך וועל גארנישט האבן פון אלע 

 יגערייען'.קר

בעט דעם אייבערשטן אז מיר זאלן קענען אנגיין מיט די מוסדות פאר אונזערע 

 קינדער; מיר דארפן א נייעם פלאץ פאר די מיידלעך פארן קומענדיגן יאר.

מאך פאר מיר א תפילה יעדן טאג; מאך א תפילה פאר די מוסד אז מיר זאלן זיך 

ן ארויס גיין פון די חובות וואס איך האב נישט דארפן אזוי מוטשען, און איך זאל קענע

 געבארגט אז די מוסדות זאלן קענען ווייטער ממשיך זיין.

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל נתקדש ווערן דעם אייבערשטנ'ס נאמען 

 דורך אונז.

 א גוטן טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
נזהר צו גיין לעבן מיטן אייבערשטן און נישט ווערן מבולבל פון אנדערע; זיין 

אין מקוה יעדן טאג; זיך צוגעוואוינען צו זאגן תיקון הכללי גלייך צופרי נאכן 

 דאווענען, דאס איז מסוגל פאר אלעס גוטס.

 יום ג' פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר
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"ָּתִמיד  (אות ח):איך וויל דיר דערמאנען וואס מוהרא"ש שרייבט אונז אין די צוואה 

ַּתְכִניסּו ְּבַדְעְּתֶכם ְוִיְהֶיה ִלְפֵני ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו ְּבַהְׁשָּגָחה 

ָלל", איר זאלט שטענדיג געדענקען אז דער ְּפָרֵטי ְּפָרִטּיּות ְוֵאין ִּבְלָעדֹו ִיְתָּבַר ּכְ 

אייבערשטער פירט דער וועלט מיט א פינקטליכקייט, "ְוַעל ֵּכן ַמה ָלֶכם ִלְדאֹוג ַעל עֹוָלם 

ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלֶכם", דעריבער וואס דארף איר זיך זארגן אויף א וועלט וואס באלאנגט נישט 

ִרים", וואס דארף איר ווערן מבולבל פון אנדערע צו אייך? "ּוַמה ָלֶכם ְלִהְתַּבְלֵּבל ֵמֲאֵח 

מענטשן? "ְראּו ְלַהְרִּגיל ַעְצְמֶכם ִלְברֹוַח ַרק ֵאָליו ִיְתָּבַר, ְוָכל ַמה ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים ְּתַבְּקׁשּו 

ַרק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר", געוואוינט אייך צו שטענדיג צו אנטלויפן נאר צום אייבערשטן און 

 דארפט זאלט איר זיך ווענדן נאר צום אייבערשטן.וואס איר 

יעדעס מאל ווען איך לערן די צוואה און איך גיי אריבער דעם אות ח' ווען איך 

דעריבער  -קום אן צו די ווערטער: "ְוַעל ֵּכן ַמה ָלֶכם ִלְדאֹוג ַעל עֹוָלם ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלֶכם", 

אלאנגט נישט צו אייך? "ּוַמה ָלֶכם וואס דארף איר זיך זארגן אויף א וועלט וואס ב

כאפט מיר  -ְלִהְתַּבְלֵּבל ֵמֲאֵחִרים", וואס דארפט איר ווערן מבולבל פון אנדערע מענטשן 

א שטארקע התעוררות, איך הייב אן דאנקען דעם אייבערשטן אז איך האב זוכה געווען 

ֵּכן ַמה ָלֶכם ִלְדאֹוג ַעל צו וויסן פון א צדיק וואס שיינט אריין אין מיר אזא שכל: "ְוַעל 

עֹוָלם ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלֶכם", דעריבער וואס דארף איר זיך זארגן אויף א וועלט וואס באלאנגט 

נישט צו אייך? "ּוַמה ָלֶכם ְלִהְתַּבְלֵּבל ֵמֲאֵחִרים", וואס דארף איר ווערן מבולבל פון 

נאכאמאל אויף אז מיר אנדערע מענטשן; און א צדיק וואס וועקט אונז נאכאמאל און 

 זאלן צוריק גיין צום אייבערשטן.

וויפיל דארפן מיר זינגען און טאנצן: "אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו"; 

'אשרינו' טויזנט מאל, 'ומה נעים גורלינו' הונדערט טויזנט מאל, ומה יפה ירושתינו אז 

פאר אונז דעם הייליגן 'אשר בנחל שם גורלינו'; מוהרא"ש האט אראפ געברענגט 

רבינ'ס ווערטער אזוי פשוט אז מיר קליינע מענטשעלעך זאלן דאס פארשטיין און לעבן 

 מיט דעם.

זע צו גיין אין מקוה יעדן טאג; אז מען קומט צום רבי'ן דארף מען פאלגן דעם 

רבי'ן. ווען דער הייליגער רבי האט מגלה געווען דעם תיקון הכללי האט ער געזאגט: 

". אויך האט דער הייליגער רבי נתן זכרונו (שיחות הר"ן, סימן קמא)ס ערשטע איז מקוה "דא

לברכה געזאגט: "מקוה איז די זעלבע לשון ווי תקוה, אז מען גייט אין מקוה האט מען 

 א תקוה אז מען וועט אלעס פארעכטן".

ומען דער הייליגער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט אז ער איז צוגעק

צו אלע זיינע מדריגות ווייל ער איז געווען זייער נזהר צו גיין אין מקוה יעדן טאג. אזוי 
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אויך איז באוואוסט וואס דער הייליגער רבי אהרן קארלינער זכותו יגן עלינו האט 

געזאגט: "מקוה איז טאקע נישט קיין מצוה, אבער צו וואס מקוה קען צוברענגען קען 

 רע מצוה צוברענגען".נישט קיין שום אנדע

דערפאר זאלסטו זיך באנייען און גיין אין מקוה יעדן טאג, וועסטו זוכה זיין ארויס 

צו גיין פון דיין מרה שחורה. ווען א מענטש טובל'ט זיך אין מקוה אנטלויפן פון אים 

אלע קליפות וואס זיי מאכן דעם מענטש מרה שחורה'דיג. דאס וואס עס מאכט זיך ביי 

ש אז ער פאלט אריין פלוצלינג אין א דעפרעסיע, דאס קומט פון די קליפות א מענט

וואס ווערן באשאפן פון די עבירות וואס דער מענטש טוט, זיי נעמען ארום דעם מענטש 

און דערביטערן אים דאס לעבן, אבער דורך מקוה ווערן זיי אויס, זיי פארלירן דעם 

 שייכות מיטן מענטש.

מיט די תפילין  -זאגן דעם "תיקון הכללי" גלייך נאך שחרית  געוואוין זיך צו צו

דרבינו תם, ווייל איינמאל מען הייבט אן אפשטופן מיט תירוצים, באלד, שפעטער, 

(ליקוטי מארגן, נעכטן, צום סוף שטעלט זיך ארויס אז מען זאגט עס נישט. דער רבי זאגט 

גולה אויף 'פרנסה'; גלייך נאכן דאווענען "תיקון הכללי" איז א ס מוהר"ן, חלק א', סימן כט):

זאג דעם "תיקון  –לויפט יעדער איינער זוכן פרנסה, טו די סגולה פון הייליגן רבי'ן 

הכללי", וועט דאס ברענגען אלע ישועות, אלע רפואות און פרנסה אויך, עס מעקט אפ 

 די עבירות וואס מען האט פוגם געווען.

 זיי געזונט און שטארק.

 ק דיר א בריוו פאר דיין ווייב.איך שי

... 

~~~~~~~~~~ 
קומען צו די פלעי "די פארלוירענע בת מלך", זען וואס מיינט א "בית פיגא" 

תלמידה; מתפלל זיין כסדר פאר א נייע פלאץ פאר די מיידלעך; מיט תפילה וועט מען 

 זיכער פועל'ן.

 שע"ח לפרט קטןיום ג' פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת ת - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד מרת ... תחי'

קומענדיגע וואך וועט אם ירצה ה' פארקומען א הערליכע פארשטעלונג דורך די 

 מיידלעך פון "בית פיגא".

מען גייט פארשטעלן איינע פון די הייליגע מעשיות פון סיפורי מעשיות; היי יאר 

מיטוואך, כדי אז אלע דינסטאג און  -וועלן מיר מאכן דעם פארשטעלונג צוויי מאל 
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זאלן דאס קענען מיט האלטן. איך האף אז איר וועט קומען צו די פלעי, וועט איר זען 

'ס מעשיות. ביי נצו וואס מיר האבן זוכה געווען, אז אונזערע טעכטער לעבן מיטן רבי

אונז איז די סיפורי מעשיות נישט א ספר אין שאנק, עס איז א לעבעדיגע מעשה ספר, 

 נען דאס, קענען דאס און בעיקר לעבן דערמיט.אלע לער

וויפיל דארפן מיר דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר האבן די זכיה אז אונזערע 

קינדער זאלן אויפוואקסן מיטן הייליגן רבי'ן אן קיין בושה פון אנדערע; זיי ווייסן 

יטן גארנישט עפעס אנדערש, נאר תפילה, תפילה און נאכאמאל תפילה, זיי לעבן מ

 רבינ'ס עצות און חיזוק.

זייטס מתפלל אז מיר זאלן טרעפן א נייע פלאץ פאר די סקול; איר ווייסט דאך אז 

די שטאט האט אפגעשפארט די אויבערשטע שטאק און מיר האבן נישט קיין פלאץ פאר 

די מיידלעך, נאר תפילה וועט אונז העלפן. שבת ווען איר צינדט אן די שבת ליכט 

 תפילה אז מיר זאלן האבן א גוטע פלאץ פאר אונזערע קינדער.מאכטס א 

ווען מען קומט אין ישיבה זעט מען וואס תפילה טוט; אין אנהייב האבן מיר נישט 

געהאט קיין פלאץ וואו צו פלאצירן די בחורים, קיינער האט אונז נישט געוואלט געבן 

לע קינדער, בחורים, א פלאץ, וואס האבן מיר געטון? מיר האבן איינגעשפאנט א

אינגעלייט און פרויען, אלע האבן געדאווענט און געבעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן 

האבן א פלאץ און ברוך השם מיר האבן א גוטע פלאץ פאר די חדר, ישיבה, הדפסה, 

בית המדרש און חתונה זאל וכו' וכו', אזוי וועלן מיר אויך מיט תפילה האבן א פלאץ 

 דל סקול.פאר די מיי

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 די גרעסטע זאך איז צו העלפן נאך א איד ווי שנעלער

 יום ג' פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

די קארדס -מיך זייער צו הערן אז דו האסט זיך אריין געלייגט צו מאכן עסאיך פריי 

 פון דרשות און ניגונים פאר די מפיצים כדי צו מחזק זיין אידישע קינדער.

"ָּכל ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל  (אבות ה, יח):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

וועט געראטעוועט ווערן פון עבירות; עס ברענט  ָידֹו", ווער עס העלפט א צווייטן איד
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א פייער, מענטשן ווערן פארברענט יעדע רגע, בחורים און מיידלעך גייען נעבעך אראפ 

פון אידישן וועג יעדע סקונדע; נאר דער הייליגער רבי קען זיי מחזק זיין און שטארקן 

 זיי זאלן צוריק קומען צום אייבערשטן.

ראכן איז נישט דא קיין צייט צו ווארטן ביז ער טרעפט ווען א מענטש איז צעב

 (תענית כא.)חיזוק ווייל ער קען אין איין מינוט ענדיגן זיין לעבן; מיר געפונען אין די גמרא 

אז דער הייליגער צדיק דער תנא נחום איש גמזו איז געווען בלינד און איז געלעגן אין 

ע תלמידים אים געפרעגט: "ַרִּבי, ְוִכי ֵמַאַחר בעט אן קיין הענט אן קיין פיס, האבן זיינ

ֶׁשַּצִּדיק ָּגמּור ַאָּתה, ָלָּמה ָעְלָתה ְל ָּכך?!" רבי, פארוואס האט דאס פאסירט מיט אייך? 

האט ער זיי געענטפערט: "איך האב געבעטן דעם אייבערשטען אז דאס זאל פאסירן צו 

ִיּסֹומּו", מיינע  -סּו ַעל ֵעיֶני מיר", איך האב געבעטן דעם אייבערשטן: "ֵעיַני ֶׁשא ָח 

אויגן וואס האבן נישט רחמנות געהאט אויף די אויגן פון דעם ארימאן זאלן בלינד 

 א ָחסּו ַעל ָיֶדיִיְתַּגְּדמּו", מיינע הענט וואס האבן נישט רחמנות געהאט  -ווערן, "ָיַדיי ֶׁש

 -ֶׁשא ָחסּו ַעל ַרְגֶלי  אויף די הענט פונעם ארימאן זאלן ווערן אפגעהאקט, "ַרְגַליי

ִיְתַקְּטעּו", מיינע פוס וואס האבן נישט רחמנות געהאט אויף דעם ארימאנס פוס זאלן 

ווערן אפגעהאקט, "ְוא ִנְתָקְרָרה ַּדְעִּתי, ַעד ֶׁשָאַמְרִּתי ָּכל ּגּוִפי ְיֵהא ָמֵלא ְׁשִחין", און איך 

ם אייבערשטן אז מיין גאנצע האב זיך נישט בארואיגט ביז ווי לאנג איך האב געבעטן דע

גוף זאל ווערן פול מיט קרעץ; ווייל איינמאל ווען איך בין געווען אונטערוועגנס 

האבנדיג מיט מיר דריי אייזלען אנגעפילט מיט עסן, טרינקען און אלע גוטע זאכן, האט 

ִמן מיר אפגעשטעלט אן ארימאן און געבעטן עסן, "ָאַמְרִּתי לֹו ַהְמֵּתן, ַעד ֶׁשֶאְפרֹוק 

ַהֲחמֹור", האב איך אים געזאגט ער זאל אויס ווארטן ווי לאנג איך וועל זיך מסדר זיין, 

"א ִהְסַּפְקִּתי ִלְפרֹוק ִמן ַהֲחמֹור ַעד ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו", דער ארימאן איז אבער געווען אזוי 

 הונגעריג אז ער איז געשטארבן ווארטענדיג אויף עפעס עסן; זעט מען פון דעם אז ווען

 א מענטש דארף עסן און מען פארזוימט זיך קען יענער שטארבן.

כל שכן ווען עס קומט צו חיזוק; אויב מען האלט צוריק פון א מענטש חיזוק קען 

דער מענטש חס ושלום ענדיגן זיין לעבן. דעריבער לייג ארויף אויף יעדע דרשה א 

ף "קול ברסלב", אז יעדער נאמען, די זעלבע נאמען אזוי ווי מען לייגט דאס ארויס אוי

איינער זאל קענען טרעפן חיזוק אויף דעם ענין וואס ער זוכט יעצט חיזוק. זייער גוט אז 

דו נעמסט דיין ווייב תחי' זי זאל דיר העלפן מיט הפצה; אין דעם זכות וועט איר האבן 

 ליכטיגע קינדער בתורה ועבודה וגמילות חסדים.
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... נרו יאיר העלפט דיר; איך וועל אים אויך גוט אז דו זאגסט מיר אז האברך 

שרייבן אפאר חיזוק ווערטער. אונז דארפן מקיים זיין וואס מוהרא"ש האט אונז געלאזט 

 צוואה: "צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות פאר די גאנצע וועלט".

 נרו יאיר האט מיר איבער געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די רענט ...האברך 

פאר די חדשים פעברוערי און מארטש למספרם צוויי הונדערט און פערציג דאללער; 

אין זכות וואס דו העלפסט די מוסד זאלסטו זוכה זיין צו האבן הצלחה אין אלע דיינע 

 וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אנטשולדיגט זיך פאר'ן נישט קומען צו א שמחה

 סיון, שנת תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת בהעלותך, ט"ז  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

מזל טוב, מזל טוב! דער אייבערשטער זאל העלפן אז זה הקטן גדול יהיה, כשם 

 שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

נאכט און נישט צום -זיי מיר מוחל אז איך בין נישט אנגעקומען נישט צום וואכט

 ברית.

-נאכט און סיי צום ברית; צום וואכט-איך האב געוואלט קומען סיי צום וואכט

נרו יאיר צו מיר פאר  ...נאכט בין איך נישט אנגעקומען, ווייל איך האב גערופן האברך 

נאכטמאל; ער איז זיך מוסר נפש צו דרוקן די ספרים אין ארץ ישראל און ער דרוקט א 

מא. מיר האבן זיך מחזק געווען ווי גליקליך מיר זענען בלי גוז -יאר מיליאנען קונטרסים 

אז מוהרא"ש האט אונז איבער געלאזט א גרויסע ירושה צו דרוקן די ספרים, ביז 

דערווייל געב איך א קוק אויפן זייגער און עס איז חצות... ווען מען רעדט פון רבי'ן 

א גאנצע נאכט, למעשה  פארגעסט מען וואו מען געפונט זיך, מען קען רעדן פון רבי'ן

צופרי בין איך אויפגעשטאנען מיט א קאפ וויי און איך האב נישט געקענט קומען צום 

 ברית.

איך וואונטש דיר מיט מיין גאנצע הארץ א ברכת מזל טוב פאר דיר און דיין ווייב 

תחי' וואס ביידע העלפט איר די מוסד אזוי געטריי; דער אייבערשטער זאל העלפן איר 

ט זוכה זיין צו מגדל זיין אייערע קינדער און זוכה זיין צו זען פון זיי אידיש נחת, זאל

 אמן.
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האברך ... נרו יאיר האט מיר איבער געגעבן אז דו האסט געגעבן פאר די רענט 

פאר די חדשים ... למספרם ...; אין זכות וואס דו העלפסט די מוסד זאלסטו זוכה זיין 

 ינע וועגן.צו האבן הצלחה אין אלע די

איך בין זיכער אז דו לערנסט אודאי ווייטער דיינע שיעורים יעדן טאג; מקרא, 

 משנה, גמרא און מדרש, דאס וועט בלייבן פון אונז אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 א דאנק פאר'ן שיקן ספרים

 תשע"ח לפרט קטןיום ד' פרשת בהעלותך, ט"ז סיון, שנת  - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

א גרויסן יישר כח פאר די ספרים וואס דו שיקסט מיר; דו ביסט מיר מחי' מיט די 

 חלקים אשר בנחל וואס דו שיקסט מיר.

נרו יאיר; דו קענסט  ...עס דארף זיין יעצט אין יבניאל א תלמיד הישיבה, האברך 

געבן. איך ווארט אויף יעדע פרישע חלק אשר בנחל וואס קומט ארויס,  עס אים איבער

 דאס איז מיין לעבן.

 ...איך האב נעכטן געהאט א גרויסע גאסט פון יבניאל ביי מיר אין שטוב, האברך 

נרו יאיר מיט זיין ווייב תחי' זיי זענען געקומען צו מיר אויף נאכטמאל; מיר האבן זיך 

כות וואס מיר האבן צו קענען דרוקן די ספרים פון מוהרא"ש. ער מחזק געווען מיט די ז

האט מיר דערציילט ווי אזוי עס ארבעט מיט די מפיצים אין יבניאל, אויך האט ער מיר 

 מבוקר עד הערב, אשריך ואשרי חלקך. -דערציילט אז דו ביסט זייער שטארק אין הפצה 

ך זאל האבן כח און סייעתא בעט פאר מיר ביים ציון: יואל בן ריצא רעכיל; אי

 דשמיא מיט די תלמידים און אין אלעס וואס מיר טוען.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
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ברוב שבח והודאה צום אייבערשטן וועלן מיר קענען זיין דאס יאר אינעם נייעם 

בנין אין אומאן; די וויכטיגקייט פון זיך האלטן שטענדיג צוזאמען; ברענגען די 

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל בלייבן מיט א קינדער צום רבי'ן; 

חובות פונעם נייעם בנין; די מהפכה  ; העלפן באצאלן דיגעפיל צום הייליגן רבי'ן

 וואס די ישיבה האט געמאכט אין די וועלט; זען צו קומען צום רבי'ן מיט פולע הענט.
 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

אין אומאן  געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר וועלן שוין קענען היי יאר זיין

 צוזאמען אינעם נייעם בנין וואס מיר בויען יעצט חוץ לישוב.

מוהרא"ש האט מיר זייער אסאך מאל געבעטן איך זאל אכטונג געבן אויף די 

תלמידי הישיבה מען זאל זיין צוזאמען אין אומאן, אזוי אויך  -בחורים און אינגעלייט 

הישיבה אז מען זאל זיך האלטן האט מוהרא"ש האט געשריבן בריוו פאר די תלמידי 

צוזאמען אין אומאן; ווייל ווען מען איז זוכה און מען קומט שוין צום צדיק ערשט 

 (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן עב):דעמאלט דארף מען אסאך חיזוק, אזוי ווי דער רבי זאגט 

ָעה ִאיׁש ָּכֵׁשר, ְוַאַחר ָּכך רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות "ִלְפָעִמים ָּבא ָלָאָדם ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה ְוַנֲעֶׂשה ְּבאֹותֹו ָׁש 

ֻעְבָּדא ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִלּבֹו ִלְתׁשּוָבה ְּבֵכן רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק", ווען א מענטש באקומט 

א הרהור תשובה און ער מאכט אפ ביי זיך 'איך וויל זיין אן ערליכער איד, איך גיי פארן 

ַאַחר ָּכך ְּכֶׁשּנֹוֵסַע, ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֵּיֶצר ָהָרע ְונֹוֵפל ִמְּתׁשּוָקתֹו ֶׁשָהָיה לֹו צו א צדיק', "וְ 

ְּתִחיָלה", נאכדעם, ווען ער איז שוין אונטערוועגנס צום צדיק הייבט ער אן טראכטן: 

'פארוואס דארף איך פארן, וואס פעלט מיר אויס די גאנצע שלעפ וכו'?' "ְוַאַחר ָּכך 

ֶׁשָּבא ְלַהַּצִּדיק ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֵּיֶצר ָהָרע עֹוד יֹוֵתר, ְואֹוֵבד ָּכל ִחְׁשקֹו", ענדליך ווען ער ּכְ 

קומט שוין אן צום צדיק, נאכדעם וואס ער האט שוין צעבראכן אלע מניעות, הייבט ער 

' דער אן טראכטן: 'פארוואס בין איך געקומען, וואס פעלט מיר אין שטוב וכו' וכו'?

מענטש קען דאס נישט פארשטיין און וואונדערט זיך: 'וואס איז דא געשען מיט מיר, 

וואס האט דא פאסירט? פריער האב איך געהאט א מורא'דיגע ברען, אזוי ווייט אז 

קיינער האט מיר נישט געקענט שטערן פון קומען צום רבי'ן, און יעצט ווען איך בין 

 ך אן אלע בלבולים וכו', וואס טוט זיך דא?!'שוין דא ביים רבי'ן הייבט זי

זאגט דער הייליגער רבי: "ַאל ִיְקֶׁשה ְּבֵעיֶניך זֹאת, ְוַאל ְיַבֲהלּוך ַרְעיֹוֶניך ַעל ֶזה", עס 

ִיְצרֹו ָּגדֹול  -"ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו  (סוכה נב.):זאל דיר נישט שווער זיין; דאס קומט ווייל 

ר א מענטש איז, אלץ א גרעסערער יצר הרע האט ער אין זיך; דאס ֵהיֶּמּנּו", ווי גרעסע

שפילט זיך אפ ביים מענטש אליינס אויך; פריער, פאר מען איז געקומען צום צדיק איז 
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מען נאך נישט געווען אזוי חשוב ווי יעצט ווען מען האט צעבראכן אלע מניעות און 

האט מען געהאט א קליינע יצר הרע, מען איז שוין ביים צדיק. בעפאר מען איז געקומען 

דעם יצר הרע האסטו נאך געקענט בייקומען גרינגערהייט, אבער יעצט ווען דו ביסט 

שוין גרעסער ווי דו אליינס ביסט געווען פריער, דו ביסט שוין חשוב'ער פון דיין 

פריערדיגע מצב, דארפסטו שוין מער חיזוק. דערפאר זעט מען אסאך מאל ווען מען 

ט שוין צום הייליגן רבי'ן, מען איז שוין אין אומאן, דעמאלט קומט אריין אינעם קומ

מענטש א שטארקע חלישות הדעת, מען הייבט אן טראכטן: 'וואס בין איך געקומען?' 

 מיט כל מיני בלבולים; דעריבער איז זייער וויכטיג זיך צו האלטן צוזאמען אין אומאן.

ן קענען ברענגען די קינדער צום הייליגן רבי'ן אז איך פריי מיך זייער אז מיר וועל

זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס. עס איז באוואוסט די מעשה אז ווען ר' יודל 

פון דאשוב זכותו יגן עלינו, איינער פון די גרויסע תלמידים פון רבי'ן איז געקומען צום 

יסן, האט זיין זון אויך זייער שטארק אזוי ווי דער רבי האט געהי -רבי'ן אויף ראש השנה 

געוואלט מיט קומען, אבער ר' יודל האט געהאט גוטע תירוצים פארוואס ער זאל אים 

האט דער טאטע ר' יודל גע'טענה'ט, און עס איז  -נישט מיטנעמען, ער איז נאך צו יונג 

ף שפעזן. זייער שווער פאר דאס קינד די וועג וכו', און ער האט נישט קיין געלט אוי

 -למעשה איז ער געקומען אליינס, ווען ער איז אריין געקומען צום רבי'ן געבן שלום 

רופט זיך אן דער רבי צו אים:  –דער רבי האט דאך אלעס געזען און אלעס געוואוסט 

"איך בין א וואונדער, דער טאטע קומט צו מיר, גלייבט ער דאך אין מיר, און דער זון 

יר, און פון דעסטוועגן האלט דער טאטע אפ דעם זון פון קומען צו גלייבט אויך אין מ

 מיר"; זעט מען אז דער רבי האט געוואלט מען זאל קומען צו אים מיט די קינדער.

אזוי אויך האט דער רבי צוגעזאגט א מורא'דיגע הבטחה פאר א קינד וואס קומט 

ִיְתָּבַרך, ֶׁשָּכל ִּתינֹוק ֶׁשָּיבֹוא ְלָפַני קֹוֶדם ֶׁשַּיִּגיַע  "ֲאִני ָּבטּוַח ְּבַהֵּׁשם (חיי מוהר"ן, סימן תקיז):צו אים 

ְלֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ַעד יֹום ֲחֻתָּנתֹו", איך זאג צו, אז א יעדעס קינד 

וואס וועט קומען צו מיר פאר די זיבן יאר, וועט גיין צו זיין חתונה מיט א ריינע העמד; 

 די זיבן יאר נעם איך מיינע קינדער יעדעס יאר קיין אומאן. דערפאר, פון פאר

תלמידי היכל הקודש ברענגען די קינדער יעדן ראש השנה צום רבי'ן אין אומאן 

פון די זיבן יאר און ווייטער; מען קוקט נישט אויף קיין געלט, אויף טרחה וכו', מען 

 י'ן.וויל פשוט מחנך זיין די קינדער זיי זאלן לעבן מיטן רב

"ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר  (שיחות הר"ן, סימן רט):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ְוָאַמר ְּבֶרֶתת ְוִזיַע ְּבִהְתַלֲהבּות  (שם):מֹוִדיַע ַזיין ָוואס ָדא ָהאט ִזיך ֶגעטּון", און ר' נתן זאגט 

פלאקער; אז מיר  נֹוָרא, דער רבי האט דאס געזאגט מיט א מורא'דיגע פלאם און מיט א
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זאלן צואוויסן טון פאר אונזערע קינדער אז עס איז דא א רבי אויף דער וועלט וואס 

פארשטייט יעדן איד, און ווער עס פאלגט זיינע עצות קען זוכה זיין צו ווערן א גרויסער 

(חיי מוהר"ן, סימן שנח): צדיק און א גרויסער בעל מדריגה, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט 

"מיט יעדע שמועס וואס איך שמועס מיט ענק, קען מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכער 

איד, אפילו א צדיק גמור א גאנץ לעבן, און אן ערליכער איד אזוי ווי איך מיין אן 

 ערליכער איד".

"ָּכל ִמי ֶׁשְּיַצֵּית אֹוִתי ִויַקֵּים ָּכל ַמה  (חיי מוהר"ן, סימן שכ):נאך האט דער רבי געזאגט 

ֶּׁשֲאִני ְמַצֶּוה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה", ווער עס וועט מיר פאלגן און ער 

וועט טון אלעס וואס איך הייס, וועט זיכער ווערן א גרויסער צדיק, זאל עס זיין ווער עס 

 .זאל נאר זיין

וואס זאל איך דיר זאגן, מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל בלייבן 

מיט א געפיל צום הייליגן רבי'ן; מיט אלע מניעות קען מען זיך שלאגן, אז די משפחה 

שטעלט א ווידערשטאנד, מען קריגט זיך, מען וויל דיר אוועק שלעפן פון רבי'ן וכו' 

אבער דאס איז נישט אזוי שווער ווי ווען דער מענטש דאס זענען טאקע שווערע מניעות, 

 אליינס הייבט אן טראכטן: 'וואס?' 'ווען?' 'ווי?' 

אז מען קילט זיך אפ פון רבי'ן איז מען אין זייער א גרויסער סכנה; במשך די פאר 

יאר וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכיה זיך צו דרייען מיט תלמידי "היכל 

האב איך געזען זייער אסאך מענטשן וואס האבן אין אנהייב געהאט א  הקודש",

שטארקע געפיל צום הייליגן רבי'ן, אבער צום סוף האבן זיי אלעס אפגעלאזט ווייל עס 

האט זיך אויסגעלאשן ביי זיי די געפיל צום רבי'ן, אזוי ווי דער חובות הלבבות ברענגט 

ָחִסיד, ֶׁשָּפַגע ֲאָנִׁשים ָׁשִבים ִמִּמְלֶחֶמת אֹוְיִבים, ְוָׁשְללּו "ָאְמרּו ַעל  (שער יחוד המעשה, פרק ה):

ָׁשָלל ַאַחר ִמְלָחָמה ֲחָזָקה" א חסיד האט געטראפן מענטשן צוריק קומען פון א שווערע 

מלחמה וואס זיי האבן מנצח געווען, האט ער זיי געזאגט: "ַׁשְבֶּתם ִמן ַהִּמְלָחָמה ַהְּקַטָּנה 

דּו ַלִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה", איר האט זיך צוריק געקערט פון א קליינע ׁשֹוְלִלים ָׁשָלל, ִהְתַעְּת 

מלחמה, יעצט דארפט איר זיך גרייטן אויף א גרויסע שווערע מלחמה, ָאְמרּו לֹו: "ּוַמה 

ִהיא ַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה?" ָאַמר ָלֶהם: "ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ַוֲחָּיָליו", האבן זיי געפרעגט דעם 

יר צו זאגן אז עס ווארט אונז א שווערע מלחמה? האט ער זיי חסיד, וואס מיינט א

געזאגט "די מלחמה פונעם יצר הרע"; וואס דאס איז א מלחמה וואס ענדיגט זיך נישט, 

כל זמן מען לעבט קומט ער מיט א פרישע וועג אוועק צו נעמען דעם מענטש פונעם 

 אייבערשטן.
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יים הייליגן רבי'ן; ווען מען ווערט דאס איז בכלליות ביי יעדן איינעם ובפרטיות ב

מקורב צום הייליגן רבי'ן הייבט זיך התנגדות מבית ומבחוץ, מען גייט אריבער 

שוועריקייטן פון משפחה, חברים וכו' וכו'; ווען דער מענטש איז שטארק ביי זיך נישט 

אלט אויפצוגעבן און נישט אפצולאזן דעם הייליגן רבי'ן און ער קומט דאס איבער, דעמ

הייבט זיך אן די אייגענע מלחמה; מען הייבט אן האבן חלישות הדעת, מען האט קשיות 

אויפן צדיק, מען הייבט אן טראכטן: 'וואס דארף איך דעם רבי'ן וכו'?' דעריבער דארף 

מען האבן אסאך חיזוק פון גוטע חברים וואס זענען מחזק דעם מענטש כסדר ער זאל 

ט, און ער זאל נישט פארגעסן צו וואס מען קען אלץ זוכה געדענקען וואס דער רבי געב

 זיין אז מען לאזט נישט אפ דעם רבי'ן.

דער רבי האט געהאט א תלמיד ר' ליפא, ער איז געווען א גרויסער סוחר. איינמאל 

איז ער געפארן אויף א גרויסער יריד צו מאכן געשעפטן, האט ער געטראכט אז ער וועט 

ן נעמען א ברכה. שבת ביי שלש סעודות האט אים שוין די הויט קודם גיין צום רבי'

געברענט אז דער רבי זאל שוין ענדיגן די תורה, כדי ער זאל שוין קענען פארן צום יריד 

פארדינען געלט. אבער אזוי ווי דער הייליגער רבי האט דאך אלעס געזען, האט ער אים 

 (תיקון ג' מהתיקונים האחרונים):תיקוני זוהר  מרמז געווען אינמיטן די תורה אז עס שטייט אין

"ֲחֵייִכת ְּבהֹון ְּבעּוְתָרא ְּבַהאי ָעְלָמא, ּוְּלָבַתר, ְקִטיַלת ְּבהֹון", געלט לאכט צום מענטש אין 

די יונגע יארן, און שפעטער הרג'עט דאס דעם מענטש; דער רבי האט געוואלט מיט 

וכו', אבער ר' ליפא האט זיך  דעם מרמז זיין פאר ר' ליפא אז נישט אלעס איז געלט

 באליידיגט פון דעם, ער איז אוועק געגאנגען פון רבי'ן און מער נישט צוריק געקומען.

יארן שפעטער האט אים ר' נתן געטראפן און ער האט אים געפרעגט: "ליפא, וואו 

ביסטו אנטלאפן, עמנו הייתם?" האט אים ר' ליפא געזאגט: "דער רבי האט מיך 

מיינענדיג די תורה וואס דער רבי האט דעמאלט געזאגט און אים מרמז  פארשעמט",

געווען אין די תורה וועגן געלט, זאגט אים ר' נתן: "ליפא! פון אזא רבי'ן גייט מען 

אוועק?! זאל דער רבי נעמען א דראנג (א דיקע האלץ) און מיך שלאגן וועל איך אויך 

. ער איז געווען צוגעבינדן צום רבי'ן מיט א נישט אוועק גיין"; דאס איז געווען ר' נתן

מורא'דיגע שטארקייט, און געווען אזוי פעסט ביי זיך 'אפילו דער רבי אליין זאל מיר 

 וועלן אוועק טרייבן, וועל איך נישט איבער לאזן אזא רבי'.

איך בין אריין אין שווערע חובות צוליב דעם בנין אין אומאן; איך ווייס נישט 

יך האב דאס געטון, איך האב שוין יעצט איבער דריי הונדערט טויזנט פארוואס א

דאללער חובות וואס איך האב פריוואט געבארגט פון מענטשן. דער אייבערשטער וועט 

זיין מיין עדות אז איך האב נישט דא קיין שום כוונה נאר צו פארשפרייטן דעם הייליגן 
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מאן, אזוי ווי מוהרא"ש האט דאס אונז רבינ'ס דיבורים פאר אלע וואס קומען קיין או

שמן זית זך אן קיין דמיונות וכו'. איך מיין גארנישט מיט דעם, נאר צו  -איבערגעגעבן 

טרעפן דעם מלך מיט זיינע לייט, אזוי ווי דער גיבור האט געזאגט פאר זיינע מענטשן 

"מיין  יב, מעשה מבעל תפילה): (עיין סיפורי מעשיות מעשהוואס זיי האבן אים אויפגענומען פאר קעניג 

 כוונה איז, טאמער וועל איך קענען געפונען דעם קעניג מיט זיינע לייט".

דו ווייסט גאנץ גוט ווי אזוי היכל הקודש האט אויסגעזען פאר מיר האבן געעפענט 

די ישיבה; די אייגענע קינדער פון אנשי שלומינו האבן זיך געשעמט מיט זייער טאטע 

א ברסלב'ער, עס איז געווען א בושה ארויס צו זאגן דאס ווארט 'ברסלב', אז ער איז 

ווער רעדט נאך ארויס זאגן מוהרא"ש'ס נאמען. איך קען נישט פארגעסן ווען איך האב 

אנגעהויבן דאווענען אין היכל הקודש אין וויליאמסבורג, דעמאלט פלעגט זיין 

ט, פלעגט מען נישט ארויס זאגן די איינגעפירט אז יעדע וואך האט א צווייטער גערעד

ווארט מוהרא"ש, מען האט זיך געשעמט פון זיך אליינס; ווען מען האט געוואלט 

נאכזאגן פון מוהרא"ש האט מען געזאגט, האט "ער" געזאגט, האט "ער" געפרעגט, 

האט "ער" מסביר געווען, "ער" האט געמיינט מוהרא"ש, כדי אז אויב א פרעמדער 

אריין קומען זאל ער נישט לאכן וכו'. אזוי שטארק איז געווען די בושה מענטש וועט 

ביי זיך אליינס; ווער רעדט נאך פון די פרויען, עס איז געווען א בושה פאר אלעמען אז 

דער מאן פארט קיין אומאן. אבער ברוך השם זייט די ישיבה שטייט האט זיך אלעס 

 געטוישט.

תלמיד, געדענק אז: "ַׁשְבֶּתם ִמן ַהִּמְלָחָמה ַהְּקַטָּנה  איך בעט דיר זייער מיין טייערער

ׁשֹוְלִלים ָׁשָלל, ִהְתַעְּתדּו ַלִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה". בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג אז דו 

זאלסט געדענקען ווי אזוי דו האסט אויסגעזען אן דעם רבי'ן און ווי אזוי דו זעסט אויס 

ווען דו וועסט אפלאזן דעם רבי'ן; אז דער רבי היינט, און ווי אזוי דו וועסט אויסזען 

האט געוואלט מען זאל קומען קיין אומאן, דארף מען קומען בתמימות ופשיטות, מען 

 דארף אוועק לייגן די שכל, אוועק לייגן אלע חכמות און גלייבן וואס צדיקים זאגן.

אווענען מיר וועלן ווייטער עסן צוזאמען אלע סעודות אין אומאן, מיר וועלן ד

צוזאמען, פארברענגען צוזאמען, לערנען צוזאמען, חזר'ן וואס דער רבי וויל פון אונז 

בפרט אין "הפצה"; די גרעסטע זאך ביים רבי'ן  -און זיך מחזק זיין צו פאלגן דעם רבי'ן 

 איז צו מקרב זיין נאך א איד, אז נאך א איד זאל לעבן א גוט לעבן.

פולע הענט; גיי הפצה יעדן טאג, אזוי וועסטו קענען זע צו קומען קיין אומאן מיט 

זאגן פארן רבי'ן: "רבי, איך האב געברענגט צענדליגער מענטשן צו די אמונה", "רבי, 

 איך האב מזכה געווען הונדערטער מענטשן מיט הרהורי תשובה".
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 זיי געזונט, איך דארף אריין לויפן צו די בחורים.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מענטשן, דארף מען גרייט זיין צו ליידןווען מ'העלפט 

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

לכבוד אלע מיינע געטרייע תלמידים וואס העלפן מיר אהערשטעלן דעם בנין אין 

 אומאן, כל אחד בשמו הטוב יבורך.

אין די וואכעדיגע סדרה זעט מען ווי דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה 

ער זאל אויפנעמען די זיבעציג זקנים, זאגט רש"י  –"ְוָלַקְחָּת ֹאָתם"  (במדבר יא, טז):רבינו 

'", רעד אויפן פלאץ: "ָקֵחם ִּבְדָבִרים: 'ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּנְתַמֵּניֶתם ַּפְרָנִסים ַעל ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום!

צו זיי שיינע ווערטער, "וואויל איז ענק אז איר זענט זוכה צו משמש זיין דעם 

"ְוָנְׂשאּו ִאְּת", זאגט רש"י:  (שם, יז):אייבערשטן!" זאגט ווייטער דער אייבערשטער 

עם זיך אויס "ִהְתָנה ִעָּמֶהם ַעל ְמָנת ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם טַֹרח ָּבַני, ֶׁשֵהם ַטְרָחִנים ְוַסְרָבִנים", נ

מיט זיי אז זיי זאלן וויסן אין וואס זיי גייען אריין, זיי זאלן וויסן אז זיי טוען דאס על 

 מנת די אידן וועלן זיי מטריח זיין און ווידערשפעניגן אין זיי.

דאס גייט אן אין אלע דורות; ווען מען וויל העלפן אויפבויען מוסדות וכו' דארף 

העלפן אויב מען איז גרייט על מנת להסקל, אז מען וועט  מען וויסן אז מען קען נאר

צוריק כאפן שטיינער וכו'. ווען מען ארבעט לשם שמים דעמאלט האט מען נישט קיין 

חלישות הדעת וכו', אבער אויב האט מען אינזין די אייגענע אינטערעסן, דעמאלט 

 ווערט מען גלייך צעבראכן וכו'.

ייערע תלמידים, אז איר האט זיך אונטער גענומען דעריבער בעט איך אייך מיינע ט

מיר צו העלפן אין אומאן זאלט איר זיין זייער שטארק ביי זיך נישט צו ווערן צעבראכן 

 ווען איינער זאגט א שלעכט ווארט וכו'.

עס איז באוואוסט וואס דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו האט געזאגט 

האט זיי געהייסן גיין נאך געלט: "איך בעט אייך איר זאלט  פאר זיינע קינדער ווען ער

נישט באקומען א שנאה אויף א איד וואס געבט נישט קיין צדקה"; דאס זעלבע בעט 

איך אייך: זעט עס זאל זיין אהבה צווישן אנשי שלומינו, בפרט צווישן אונז תלמידי 

 היכל הקודש.

ן דעם אייבערשטן: "באשעפער ווער עס איז עוסק מיט א רבים דארף אסאך בעט

העלף מיר אז איך זאל קיינעם נישט וויי טון און קיינער זאל מיר נישט וויי טון; איך זאל 



תשע"ח 'בֻחַקת ֵחֶלק | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | יט    

נישט האבן פון קיינעם קיין חלישות הדעת און איך זאל נישט מאכן פאר קיינעם קיין 

 חלישות הדעת".

שן מיט נחת איך דאנק אייך פארן מיר העלפן; דער אייבערשטער זאל ענק בענט

 פון אייערע קינדער און איר זאלט מצליח זיין אין אלע אייערע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אז מ'רייניגט דעם אייבערשטנ'ס הויז ווערט מען געבענטשט

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד ... נרו יאיר

 בריוו.איך האב ערהאלטן דיין 

וואויל איז דיר אז דו העלפסט רייניגן די ישיבה און די חדר; חכמינו זכרונם לברכה 

אז ווען דער ארון איז געווען אין שטוב פון עובד אדום פלעגט ער  (ברכות סג:)זאגן 

אויסקערן דעם פלאץ וואו דער ארון איז געשטאנען און אויפוואשן ארום דעם ארון, 

ב ו, -(שמואלם דער אייבערשטער געבענטשט, אזוי ווי עס שטייט אויף דעם ארויף האט אי

"ַוְיָבֶר ה' ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו"; די זעלבע זאך איז ווען מען רייניגט א פלאץ  יב):

וואו מען לערנט תורה, מען געבט אכטונג עס זאל זיין ריין און צוזאמגענומען, דורכדעם 

 ווערן געבענטשט פונעם אייבערשטן.איז מען זוכה זיין צו 

זיי ממשיך מיטן העלפן טיילן עסן פאר די קינדער אינדערפרי; יעדע זאך וואס מען 

העלפט פארן מוסד העלפט מען זיך אליין, יעדע זאך וואס מען איז משמש דעם רבי'ן 

 איז א זכות פאר זיך און פאר די קומענדיגע דורות.

(ליקוטי מוהר"ן חלק ב', הילים; דער הייליגער רבי זאגט זע צו זאגן יעדן טאג דעם יום ת

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל  סימן עג):

ִלְתׁשּוָבה וכו'", ווער עס זאגט תהילים וועט זוכה זיין תשובה צו טון און ווערן אן 

כער איד; תשובה איז נישט פאסטן און תשובה איז נישט סיגופים, תשובה איז ערלי

"רבונו של צוריק קומען צום אייבערשטן; תשובה איז צו זאגן פארן אייבערשטן: 

עולם! איך הייב אן פון יעצט צו זיין אן ערליכער איד, איך הייב אן פון היינט צו גיין 

ר איך זאל האבן כח זיך צו שטארקן אויף אין שול דאווענען. העלף מיר אייבערשטע

 מיין יצר הרע".

געוואוין זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן אויף דיין אייגענע שפראך; בעט אים 

יעדע זאך וואס דו דארפסט, וועסטו אלעס באקומען. מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט 
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ן נאר צום אז מיר האבן איין אדרעס פאר אלעס וואס מיר דארפן: "זיך ווענד

 אייבערשטן".

איך הער צוריק פון דיין מלמד אז דו גייסט הפצה זייער פלייסיג; וואויל איז דיר 

 אז דו ביסט מזכה אידישע קינדער זיי זאלן וויסן פונעם רבינ'ס עצות.

 בזכות וואס דו ביסט עוסק אין הפצה וועסטו האבן הצלחה אין אלע דיינע וועגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ר מיט גוטע חבר'טעס, העלפן די עלטערןחבר'ן נא

 יום ה' פרשת בהעלותך, י"ז סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איך בעט אייך זייער: חבר'ט זיך נאר מיט ערליכע מיידלעך. לאזט אפ די מיידל, 

איר זענט נאך צו יונג צו מקרב זיין מיידלעך, זי וועט אייך שנעלער אראפ ברענגען ווי 

איר וועט איר אויפהייבן. א מיידל וואס שרייבט זיך מיט בחורים איז נישט קיין קלוגע 

רציילט דאס פאר אנדערע חבר'טעס; דאס ווייזט אז זי איז מיידל, און זיכער אז זי דע

נישט קיין גרויסע חכם און נישט קיין קליינע נאר; חבר'ט זיך נאר מיט מיידליך וואס 

 רעדן איידל און פירן זיך איידל.

העלפט אייער מאמע; עס איז זייער א גרויסע מצוה צו העלפן אין שטוב די מאמע. 

ה האבן און איר וועט האבן קינדער, דעמאלט וועט איר נאך אביסל וועט איר חתונ

אנהייבן אביסל צו פארשטיין וואס א מאמע איז, וואס א מאמע גייט אריבער מיט אירע 

קינדער ביז זי איז זוכה זיי צו ערציען; פיר און צוואנציג שעה א טאג איז זי פארנומען 

קינדער וועקן איר אויף, בייטאג מיט די קינדער, זי קען נישט שלאפן ביינאכט ווייל די 

איז זי פארנומען צו קאכן, באקן, רוימען, וואשן און וואס נישט; וואויל איז פאר קינדער 

 וואס אנערקענען דאס גרויסקייט פון העלפן אין שטוב.

פאלגט מיר; זוכט נישט ארויס צו גיין ביינאכט מיט פרענדס פארברענגען וכו', 

עלפן אייער מאמע. איר האט זייער חשוב'ע עלטערן, זיי ענדערש בלייבט אין שטוב ה

 זענען מיר טיף איינגעקריצט אין הארץ.

זעט צו העלפן אין שטוב, דורכדעם וועט איר זוכה זיין צו טרעפן א גוטע שידוך 

 און אויפשטעלן שיינע ערליכע דורות.
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שטן יעדן זאגט אביסל תהילים יעדן טאג, און זיכער געדענקט צו רעדן צום אייבער

 טאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיך אנגרייטן שיינע אכטונג געבן עס זאל זיין שלום אין שטוב, בפרט ערב שבת; 

ת פאר די קינדער; העלפן די ווייב; נישט ווערן פארדרייט אז די ווייב איז א מעשיו

 שטער פאר עבודת ה'.

 "קתשע"ח לפערב שבת קודש פרשת בהעלותך, י"ח סיון, שנת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 שטארק דיך מיט אלע דיינע כוחות עס זאל זיין שלום ביי דיר אין שטוב.

פרייטאג ערב שבת קודש דארף מען מער אכטונג געבן זיך נישט אויפצורעגן אין 

אז  (מורה באצבע סימן ד, אות קמ)שטוב; דער הייליגער חיד"א שרייבט אין ספר עבודת הקודש 

קומט דער שטן אין יעדע שטוב און ער ווארט נאר אז עס זאל אויסברעכן א ערב שבת 

מחלוקה צווישן מאן און ווייב, ער האט זייער מורא ווען מאן און ווייב פארטראגן זיך, 

בעיקר שבת קודש, ווייל ווען די מאן און ווייב פארטראגן זיך און לעבן צוזאמען באהבה 

שום שליטה אויף זיי, ער ווערט ארויס געטריבן  ושלום, דעמאלט האט ער נישט קיין

פון אזא סארט שטוב; דערפאר דארף מען זייער אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מען 

זאל זיך נישט קריגן, עס זאל גארנישט אנגיין, און מען זאל זיך נישט בייזערן אויף יעדע 

 קלייניקייט וואס פאסירט.

דערציילן ביי די שבת סעודה; קינדער האבן גרייט דיר אן שיינע מעשיות וואס צו 

זייער ליב צו הערן מעשיות און דאס פלאקערט אויף זייער הארץ לעבודת השם יתברך, 

"ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רמח): אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט

אז פארציילן מעשיות  –זאגט דער רבי  –זאלסט וויסן  ִמַּצִּדיִקים, הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד",

פון צדיקים איז זייער א גרויסע זאך, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ִמַּצִּדיִקים ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב 

ון ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד". ווייל ווען מען הערט א מעשה פ

א צדיק ווערט מען אויף געפלאמט, און מען באקומט א מורא'דיגע חשק צו ווערן אן 

ערליכער איד; דורכדעם וואס מען זעט ווי דער צדיק האט זוכה געווען און ער איז 

בייגעשטאנען אלע זיינע נסיונות, וויל מען אויך ווערן א צדיק, בפרט ווען א קינד הערט 

 ער זייער נתעורר דורך דעם. א מעשה פון א צדיק, ווערט



תשע"ח 'בֻחַקת ֵחֶלק פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |        כב | 

פארגעס נישט פון דיין ווייב תחי'; זיי א וואוילער מענטש אין שטוב, זיי אן איש 

החסד אין שטוב און זיי דער ראש וראשון לכל דבר שבקדושה אויך אין שטוב. זע זיך 

צו פירן אין שטוב וכו' אזוי ווי דו האסט געלערנט אין ישיבה; געדענק צו געבן גוטע 

וערטער פאר דיין ווייב. קיינער זאל דיר נישט איינרעדן אז עבודת השם איז צו זיין ו

אפגעשיידט וכו', הער נישט צו צו די וואס זאגן אז די שטוב איז א שטער צו עבודת 

השם, עס איז פונקט פארקערט, אויב מען איז זוכה און מען לעבט אן קיין פרישות אין 

דעמאלט איז מען זוכה צו א  -עס שטייט אין די תורה  שטוב, מען פירט זיך אזוי ווי

 ריינע מח, און אזוי קען מען דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי עס דארף צו זיין.

 דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן אלעס גוטס.

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
זיין צו האבן דאס גרויסקייט פון גיין אנגעטון בצניעות; מען דארף אסאך מתפלל 

 גוטע קינדער; עס איז כדאי צו קומען צום פארשטעלונג: "די פארלוירענע בת מלך".

 "קערב שבת קודש פרשת בהעלותך, י"ח סיון, שנת תשע"ח לפ - בעזרת ה' יתברך

  לכבוד מרת ... תחי'

דאס שיינקייט פון א אידישע פרוי איז איר צניעות; אז מען פירט זיך איידל, מען 

דאס איז די גאוה פון א אידישע פרוי. דאס  -אנגעטון איידל און מען רעדט איידל גייט 

 ברענגט גוטע קינדער און דאס ברענגט אז דער שכינה זאל רוען אין שטוב.

אסאך מאל האט מען נסיונות וכו', אבער וואויל איז די פרוי וואס שטארקט זיך 

ה זיין צו זען ערליכע דורות, אזוי ווי און גייט אנגעטון בצניעות, דורכדעם וועט זי זוכ

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים  (ספר המדות, אות בנים, סימן ט):דער הייליגער רבי זאגט 

 ֲהגּוִנים", א פרוי וואס פירט זיך איידל און צניעות'דיג וועט זוכה זיין צו גוטע קינדער.

איז זייער א גרויסע עת רצון; מען קען בשעת א פרוי צינדט אן די שבת ליכט 

דעמאלט פועל'ן גרויסע זאכן. ווען פרויען וואלטן ווען געוואוסט ווי חשוב זייערע 

תפילות זענען ביים אייבערשטן בשעת זיי צינדן אן די שבת ליכט וואלטן זיי מתפלל 

לן געווען צום אייבערשטן פאר זיך, פארן מאן און בעיקר פאר די קינדער זיי זא

 אויסוואקסן ערליכע אידן.

וויפיל טרערן דארף מען פארגיסן אז מען זאל זוכה זיין צו ערליכע קינדער; 

טראכטס נישט: 'מיינע קינדער זענען נאך יונג', ווייל מען געבט זיך איין דריי און מען 
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האט שוין גרויסע קינדער, דעמאלט וועט צוניץ קומען יעדע תפילה און יעדע טרער 

ען האט געבעטן און געוויינט פאר זיי. איז ווען איר צינדט אן די שבת ליכט וואס מ

לייגטס ארויף די הענט אויף די אויגן און וויינט זיך אויס צום אייבערשטן ער זאל אייך 

"רבונו של עולם, טאטע זיסער! געב אונז א שיינע שבת, א שיינע העלפן; בעטס אים: 

מיט ליבשאפט; איך זאל זיך אויסקומען מיט מיין לעבן, א לעבן מיט שלום, א לעבן 

מאן און איך זאל אים שעצן. רבונו של עולם הער אויס מיין געבעט, העלף מיר איך זאל 

האבן ערליכע קינדער וואס וועלן דיר דינען מיט ליבשאפט. רבונו של עולם אזוי ווי איך 

און מאך ליכטיג פאר אלע צינד יעצט אן די שבת ליכט, מאך אונז ליכטיג אונזער לעבן 

 אידישע קינדער; אלע זאלן וויסן פון דיר, אלע זאלן וויסן פון הייליגן רבי'ן".

דער עיקר זאלט איר בעטן אייערע אייגענע תפילות; ווייל ווען א פרוי בעט דעם 

אייבערשטער אויף איר אייגענע שפראך, עפענען זיך אויף אלע הימלען און אלע 

 ף גלייך צום אייבערשטן.תפילות גייען ארוי

דינסטאג און מיטוואך וועט אם ירצה ה' פארקומען א פלעי וואס די מיידלעך פון 

"בית פיגא" שטעלן פאר; עס איז כדאי צו קומען קוקן ווי אזוי מיר ברענגען אויף 

אונזערע מיידלעך, מיט אמונה, צניעות, יראת שמים און מידות טובות. זה חלקי מכל 

ווי עס וואקסט אויף א יונגע דור סאלדאטן פארן אייבערשטן, זיי לעבן עמלי צו זען 

מיטן רבי'ן און פירן זיך אויף די וועג ווי אזוי מוהרא"ש האט אונז געלערנט פון הייליגן 

 רבי'ן.

 א גוט שבת.

... 

~~~~~~~~~~ 
 נאך די שוועריקייטן קומט גוטע צייטן

 "קבהעלותך, י"ח סיון, שנת תשע"ח לפערב שבת קודש פרשת  - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

יעצט האט ער מיר געשריבן אז ער איז שוין אנגעקומען קיין אמעריקע; קומענדיגע 

וואך וועלן זיין צוויי תלמידים אם ירצה ה' אין יבניאל, וועסטו זיי איבער געבן די אשר 

 בנחל.

כח, חזק ואמץ! הכל מה שעובר שם וכו', זה בשביל הבחירה א גרויסן יישר 

"ְּכֶׁשָּבא ָלָאָדם ַּגְדלּות,  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קסט):והנסיון; זכור תזכור מה שרבינו אומר 
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ֵכן ְּכֶׁשהּוא "ִלְפֵני ֶׁשֶבר ָּגאֹון", וְ  (משלי טז, יח):ִסיָמן ֶׁשָּיבֹוא לֹו ָצָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

"ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה"; וכמו כן מה  (שם טו, לג):ָׁשָפל, ִסיָמן ֶׁשָּיבֹוא ְלָכבֹוד ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

"ַוְיִהי ֶעֶרב",  ואחר כך "ַוְיִהי בֶֹקר";  (בראשית א, ה):שחזר מוהרא"ש כל הזמן, כתוב בתורה 

דברישא  -י? אמר ליה: כברייתו של עולם ומאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימר

 .(שבת עז.)חשוכא, והדר נהורא 

 והחלום שסיפר אדל לר' נתן שראה רבינו רוצה להכנס לבית המדרש וכו'.

 שטארק דיך ברודער!

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ~~~ שאלות ותשובות ~~~
 וואס איז דער סדר פון מאכן התבודדות?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א פרוי פון ארץ ישראל, איך האב געהערט אסאך פון אייך איבער דעם ענין פון "התבודדות", 

אז נאר דאס איז די עצה ארויסצוקריכן פון אלע פראבלעמען, איך האב אבער א פראבלעם אז איך ווייס נישט 

דדות, קודם דאנקען, נאכדעם ווי אזוי דאס צו טון, איך האב געליינט אין א ספר דער גאנצער סדר פון התבו

א תפלה אויף התבודדות, תפלה אויף אלע אידישע קינדער, חשבון הנפש, און עת רצון; און דאס פארשווערט 

מיר זייער דאס מאכן התבודדות, ווייל איך קען נישט טון דעם גאנצן סדר, איך שפיר אז התבודדות איז פשוט 

 רעדן צום אייבערשטן פון הארץ ארויס.

איך וויסן אויב דאס ווערט אויך גערעכנט פאר התבודדות, ווען מ'רעדט זיך פשוט אויס צום ווי 

אייבערשטן די אייגענע געפילן, אדער נאר ווען מ'טוט דעם גאנצן סדר אזוי ווי איך האב געליינט אין יענעם 

 ספר.

 ע מעשים.איך שפיר אז דער סדר האלט מיר צוריק פון קענען תשובה טון אויף מיינע שלעכט

 א גרויסן יישר כח

 תשובה:

 יום א' פרשת בהעלותך, י"ג סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... תחי'

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

איר זאלט רעדן צום אייבערשטן ווי אזוי איר ווילט; קוקט נישט אויף א צווייטן, 

אויסגערעדט צו א גוטע חבר'טע, קוקט נישט  נאר רעדט צו אים אזוי ווי איר וואלט זיך

אויף קיינעם און הערט נישט צו קיינעם, רעדט צום אייבערשטן ווי עס שיינט אייך. די 

גאנצע זאך פון התבודדות איז אז דער מענטש ווערט באהאפטן מיטן אייבערשטן, ער 

 נטע חבר.שמועסט מיטן אייבערשטן אזוי ווי ער וואלט זיך אויסגעשמועסט מיט א נא

ווען ר' נתן איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, איז ער געקומען צום רבי'ן און 

אים פארציילט אלעס וואס גייט אריבער אויף אים וכו' וכו', האט אים דער רבי געזאגט: 

"נתן, קום אביסל שפאצירן", אזוי גייענדיג האט דער רבי ארויף געלייגט זיין האנט אויף 

אקסל און אים געזאגט אפאר ווערטער, וואס די פאר ווערטער האט געטוישט ר' נתנ'ס 

"און ווייטער איז גוט, אז מען רעדט ר' נתנ'ס גאנצע לעבן, דער רבי האט אים געזאגט: 

זיך אויס דאס הארץ צום אייבערשטן אזוי ווי מען רעדט זיך אויס דאס הארץ צו א גוטע 
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גלה געווען דער ענין פון התבודדות, אז א ; דער רבי האט אים דעמאלט מפריינד"

מענטש זאל זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן אויף זיין שפראך וואס ער איז 

צוגעוואוינט צו רעדן און אים אלעס אויסדערציילן, ער זאל גארנישט פארהוילן פונעם 

געוואוינען זיך אייבערשטן. דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן אז אויב ער וועט זיך צו

 צו פירן מיט די הנהגה, וועט אים אלעס גיין גרינגער און ער וועט האבן א זיס לעבן.

ר' נתן זכרונו לברכה האט שפעטער דערציילט: "ווען דער רבי האט ארויף 

'און ווייטער איז גוט, געלייגט זיין האנט אויף מיין אקסל און מיר געזאגט די ווערטער: 

אויס דאס הארץ צום אייבערשטן, אזוי ווי מען רעדט זיך אויס דאס אז מען רעדט זיך 

האב איך פארשטאנען אז איך בין שוין א געהאלפענער, ווייל הארץ צו א גוטע פריינד', 

וואס עס זאל נאר נישט אריבער גיין אויף מיר וועל איך זיך נישט פארלירן, נאר איך 

 דערציילן".וועל גיין צום אייבערשטן און אים אלעס אויס

ווען א מענטש הייבט אן פאלגן דעם רבי'ן, יעדן טאג רעדט ער זיך אויס זיין הארץ 

צום אייבערשטן, ער דאנקט אים אויף אלעס וואס ער האט, ער בעט אים אויף אלעס 

וואס ער דארף און ער דערציילט אים אלעס וואס באדערט אים, און אויב מען איז 

ע מעשים דערציילט מען עס פארן אייבערשטן, און אראפגעפאלן און געטון שלעכט

אזא מענטש לעבט שוין דא בזה העולם אין "גן עדן",  -מען בעט אים ער זאל מוחל זיין 

אזא מענטש לעבט א חיים טובים, ער לעבט מיט אמונה, ער ווייסט אז קיינער קען אים 

 נישט טשעפען און קיינער קען אים גארנישט שלעכטס טון.

 אייך דא א קליינע תפילה וואס איר זאלט בעטן דעם אייבערשטן: איך שיק

"רבונו של עולם, האב רחמנות אויף מיר! איך בין אזוי צעבראכן, איך בין אזוי 

דיפרעסט, העלף מיר אייבערשטער איך זאל ארויס גיין פון מיין דיפרעשן, העלף מיר 

כח מער צו גארנישט, איך וויל אייבערשטער איך זאל זיין פרייליך. איך האב נישט קיין 

 זיין געזונט און שטארק, געב מיר פרישע כוחות איך זאל קענען אנגיין אין לעבן.

רבונו של עולם! זיי מיר מוחל אויף אלע מיינע נישט גוטע מעשים וואס איך האב 

ך געטון, איך זאג דיר צו אז איך גיי זיין וואויל, איך גיי מער נישט טון קיין עבירות, אי

גיי מער נישט קוקן קיין שמוץ, איך האב חרטה אויף אלע שלעכטע מעשים וואס איך 

האב געטון, איך בין אזוי צעבראכן; קוק צו מיין צער און פיין, זאל דאס זיין א כפרה 

 .אויף אלע מיינע מעשים"

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט זיין געזונט און שטארק.

... 
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~~~~~~~~~~ 
 אזוי סאך וועגן מיינע אלערדזשיס, וואו גייען אלע תפלות? איך בעט

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין אלערזשיק צו מילכיגס, און איך בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן אז איך זאל שוין קענען עסן 

איך האף אז דער ראש  מילכיגס, איך שפיר אבער ווי מיינע תפלות גייען צו די לופט, עס רוקט זיך גארנישט.

ישיבה שליט"א וועט מיר געבן אן עצה וואס צו טון אז איך זאל שפירן אז דער אייבערשטער הערט מיר יא 

 אויס.

 יישר כח

 תשובה:

 יום ב' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

ר' נתן האט אונז אויסגעלערנט; דער הייליגער ר' נתן זכרונו לברכה טו וואס 

פלעגט זאגן: "ווען א מענטש רעדט זיך אפ, זאגט דער אייבערשטער: 'קוקט אן דעם 

מענטש, איך געב אים גוטס און דאך רעדט ער זיך אפ, איך וועל אים ווייזן וואס מיינט 

שטן זאגט דער אייבערשטער: 'קוקט שלעכט', אבער ווען א מענטש דאנקט דעם אייבער

אן דעם מענטש, ער האט גארנישט אין לעבן, און ער איז אזוי פרייליך און דאנקבאר, 

 איך וועל אים ווייזן וואס מיינט גוט', און מען געבט אים א גוטע לעבן".

געוואוין זיך צו צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער טוט מיט 

אים אז דו ביסט געזונט, דאנק אים אז דו קענסט עסן פלייש און פיש; וויפיל דיר; דאנק 

דער  -מענטשן ליגן נעבעך אין שפיטאל און קענען נישט עסן נאר דורך אינטערווינעס 

אייבערשטער זאל אונז אלע אפהיטן פון דעם, אז דו וועסט דאנקען דעם אייבערשטן 

ם: "קוקט אויף דעם מענטש וואס דאנקט וועט דער אייבערשטער זאגן פאר די מלאכי

 מיר און לויבט מיר, לאמיר אים געבן נאך גוטס".

א איד טאר נישט זאגן: "מיינע תפילות גייען צו די לופט"; קיין איין תפילה גייט 

נישט לאיבוד, נאר יעדע תפילה גייט ארויף צום אייבערשטן. קוק וואס דער הייליגער 

"ְוֵיׁש ֵמַעֵּמנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּטֹוִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבִלָּבם,  חלק א', סימן ב):(ליקוטי מוהר"ן, רבי זאגט 

ֶׁשָּכל ַהְּתִפיּלֹות ֵהם ָלִריק", עס זענען דא מענטשן וואס זענען זיך טועה און מיינען אז 

א ַסְלִקיָנן ַוֲאִפיָנן אלע תפילות וואס מען בעט גייט צו די לופט, "ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ֵּכן, ֶאּלָ 
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ּוַבְׁשִליָנן, ַהְינּו ָּכל ַהְּתִפיּלֹות ַסְלִקיָנן ְועֹוִלין", עס איז נישט אזוי, נאר אלע תפילות גיין 

 ארויף אויבן צום אייבערשטן.

דו בעט ווייטער דעם אייבערשטן זאלסט קענען עסן מילכיגס, און אנשטאט נאר 

 -ערשטן אויף אלעס וואס דו קענסט יא עסן בעטן, זאלסטו קודם דאנקען דעם אייב

 וועסטו זען ווי דער אייבערשטער וועט דיר העלפן.

רבונו של עולם! איך דאנק דיר אז איך בין געזונט און זאג פארן אייבערשטן: "

שטארק, איך לויב דיר אז איך קען עסן געזונטע עסן. יישר כח אייבערשטער אז איך בין 

ן צו אינטערווינעס; מיין לעבן איז מיר אזוי גוט, וויפיל איך נישט אין שפיטאל באהאפט

וועל דיר דאנקען וועל איך נישט קענען אנהייבן דיר צו דאנקען אפילו אויף איין 

פינטעלע גוטס וואס דו געבסט מיר; דו ביסט אזוי גוט צו מיר, איך האב דיר אזוי ליב 

 אייבערשטער.

מיר איך זאל קענען עסן אלע סארט עסן,  איך בעט דיר זייער אייבערשטער, העלף

איך זאל אויך קענען עסן מילכיגס און עס זאל נישט שאטן פאר מיין געזונט. רבונו של 

עולם! ווייז מיר אז דו הערסט אויס מיינע תפילות, באווייז דיך פאר מיר, איך וויל שפירן 

בעטן דעם אייבערשטן אזוי זאלסטו דאנקען און ווי מיינע תפילות ווערן אנגענומען", 

 ביז דו וועסט זען דיין ישועה.

 דער אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט זיין געזונט און שטארק.

 איך ווארט זאלסט מיר שרייבן אז דו קענסט שוין עסן מילכיגס.

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך פארשטיי זיך נישט מיט מיין מאן, ווי אזוי קען מען מאכן שלום אין שטוב?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

יאר אלט, אויך  2יאר, מיר האבן ב"ה א קינד, בערך  6איך האב חתונה געהאט מיט מיין מאן פאר 

וועמען מיר האבן געווארט אסאך יארן. איך האב ב"ה געלעבט מיט מיין מאן זייער גוט אין די לעצטערע יארן, 

ך אנגעהויבן אסאך קריגערייען צווישן אונז. דאס איז סתם ביז ווען לעצטנס האט זיך עס געטוישט, ס'האט זי

 אזוי א גרויסער פראבלעם, און נאך מער אז דאס קינד דארף זיך צוקוקן צו דעם.

מיין פראבלעם איז אז מיר פארשטייען זיך נישט, מיין מאן הערט מיר נישט אויס געהעריג, איך קען 

ואס איך זאג, ער טענה'ט אז איך מאך אים קאפ ווייטאג ווען צומאל רעדן צו אים און ער הערט אפילו נישט ו

 איך רעד צו אים.
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למעשה ברעכט אויס זייער אסאך מאל שרייערייען און קריגערייען ביי אונז אין שטוב, אסאך מאל איז 

עס ממש פאר נארישקייטן, און אסאך מאל ווייל ער הערט זיך נישט צו צו מיר, וואס קען איך טון צו מאכן 

צוריק שלום ביי אונז אין שטוב, אז מיין מאן זאל מיר אויסהערן און מיר זאלן זיך פארשטיין. ווי אזוי קען איך 

מאכן אז איך זאל נישט שרייען ווען ער הערט מיר נישט אויס, נאר איך זאל אים קלאר מסביר זיין וואס 

 וואס ער טוט נישט ריכטיג.ס'שטערט מיר און וואס ער טוט נישט גוט, ער פארשטייט בכלל נישט 

 א גרויסן ישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 יום ב' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד מרת ... תחי' 

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

בפרט קריטיק פון די  -וויסן זאלט איר אז קיינער האט נישט ליב קיין קריטיק 

יב; אז איר וועט שרייען אויף אייער מאן וועט איר גארנישט אויפטון, איר אייגענע ווי

 וועט נאר ערגער מאכן.

"ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים, ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", אזוי ווי  (משלי כז, יט):שלמה המלך זאגט 

ווען מען שמייכלט זעט מען א שמייכל, און  -ווען מען קוקט אין וואסער זעט מען זיך 

ווען מען  -ווען מען איז זויער זעט מען א זויערע בילד; אזוי איז א מענטש צום חבר 

ן ווען מען איז שלעכט, איז יענער שלעכט צוריק שמייכלט שמייכלט יענער צוריק, או

צו דיר. געדענקט, די גאנצע לעבן איז אזוי ווי א 'שפיגעלע', אויב מען שמייכלט צו א 

'שפיגל', זעט מען ווי איינער שמייכלט צוריק און אויב מען ווייזט א זויערע פנים צום 

 'שפיגל', זעט מען א זויערע פנים.

ז אז ער האלט זיך גרויס; ער האט נישט ליב ווען מען שרייט די נאטור פון א מאן אי

אויף אים און ווען מען זאגט אים אריין. דעריבער זאלט איר רעדן צו אייער מאן מיט א 

(משלי ווייכע קול, נישט מיט א נערוועזקייט און גערעגטקייט, אזוי ווי שלמה המלך זאגט 

ינער וואס רעדט שיין און איידל נעמט אוועק צארן; אז "ַמֲעֶנה ַר, ָיִׁשיב ֵחָמה", אי טו, א):

איר וועט שרייען אויף אייער מאן וועט איר גארנישט אויפטון, ער וועט נישט צוהערן 

וואס איר זאגט, ער וועט זיך נאר אויפרעגן און צוריק שרייען, און עס קען נאך גיין 

 נט.ווייטער, אז ער וועט אנהייבן שעלטן אדער גאר הייבן הע

"ָאָדם ִנְבָרא ֵמֲאָדָמה, ְוֵכיָון ֶׁשַאָּתה נֹוֵתן  (בראשית רבה יז, יז):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָעֶליָה ִטָּפה ֶׁשל ַמִים ִמָּיד ִהיא ִנְׁשֵרית", אדם הראשון איז באשאפן געווארן פון ערד, 

ויף ערד ווערט דעריבער איז דער מאן אזוי ווי ערד; אזוי ווי ווען מען גיסט וואסער א
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עס ווייך, די זעלבע זאך, ווען מען גיסט גוטע ווערטער אויפן מאן, מען רעדט שיין צו 

 אים, מען קוקט אים ארויף, ווערט ער ווייך און מען קען ביי אים אלעס פועל'ן.

ווען איר צינדט אן די שבת ליכט, בעטס פונעם אייבערשטן אז איר מיט אייער מאן 

; בלייבט שטיין ביי די שבת ליכט, נעמט נישט אראפ אייערע הענט זאלן זיך פארשטיין

 פון פנים און בעט:

רבונו של עולם! העלף מיר איך זאל האבן א שיינע לעבן מיט מיין מאן, העלף "

אז מיר זאלן זיך פארשטיין אין זיך ליב האבן איינעם דעם צווייטן. העלף מיר איך זאל 

קיינמאל נישט שרייען אויף אים און איך זאל אים נישט  רעדן שיין צו מיין מאן, איך זאל

וויי טון. הייליגער באשעפער, העלף מיר אז מיין מאן זאל מיך אויסהערן ווען איך רעדט 

צו אים, מיין מאן זאל מיר ווייזן אז ער האט מיר ליב, ער זאל ווייזן אינטערעסע אין מיר 

 און ער זאל מיר קיינמאל נישט טשעפען.

ער באשעפער! איך בענק מיך צוריק צו מיינע יארן נאך די חתונה ווען מיר הייליג

האבן געלעבט אזוי גליקליך, איך ווייס נישט וואס עס האט פאסירט לעצטנס, מיר 

 האלטן זיך אין איין קריגן, העלף מיר טאטע זיסער עס זאל זיין שלום צווישן אונז".

וואס צו בעטן, אבער דער עיקר איך האב אייך געשריבן בלויז אפאר ווערטער 

זאלט איר אליינס בעטן וואס ליגט אייך אנגעלייגט אויפן הארץ, וועט איר זוכה זיין צו 

 און נאך בעסער. -לעבן אזוי ווי נאך ענקער חתונה 

איך זאג אייך נאכאמאל: אז איר וועט שרייען אויף אייער מאן וועט די מצב נאר 

רעדן שיין צו אים וועט ער ליב האבן צו שמועסן מיט  ערגער ווערן, אבער אז איר וועט

 אייך.

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט לעבן בשלום איינער מיטן צווייטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מעג מען טוישן דעם לבוש אינדערהיים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך האב זייער הנאה דערפון אז זי איז נישט מכשיל מיין ווייב גייט ב"ה זייער צניעות'דיג אויפ'ן גאס, 

 קיין פרעמדע מענער. איך וויל נאר וויסן אויב איך מעג פארלאנגען אז זי זאל טוישן איר לבוש אינדערהיים?

 א גרויסן יישר כח, משה
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 תשובה:

 יום ב' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 אירלכבוד משה נרו י

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

וואויל איז דיר אז דו לעבסט בשלום מיט דיין ווייב; חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ָזכּו, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהן", ווען מען לעבט בשלום דעמאלט איז מען  -"ִאיׁש ְוִאָּׁשה  (סוטה יז.):

און  (שבת י.).יז שלום זוכה אז די שכינה רועט אין שטוב, ווייל דער אייבערשטנס נאמען א

אז מען איז בשלום איז דא השראת השכינה, און פאקערט, אז מען קריגט זיך 

 פארטרייבט מען די שכינה, און אנשטאט די שכינה קומט דער שטן השם ישמרינו.

וואויל איז דיר אז דו שעצט דיין ווייב ווי זי גייט אנגעטון בצניעות; דער הייליגער 

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", אז א  המידות, אות בנים, סימן ט):(ספר רבי זאגט 

פרוי גייט אנגעטון צניעות'דיג וועט זי זוכה זיין צו גוטע קינדער; ווער וויל דען נישט 

זוכה זיין צו גוטע קינדער? עס כאפט א שרעק וואס גייט פאר אין אונזער דור, וויפיל 

ער פאלן אוועק פון אידישקייט, וויפיל בחורים און מיידלעך פאלן אוועק אידישע קינד

טאג טעגליך; דא געבט אונז דער הייליגער רבי נישט בלויז אן עצה נאר אויך א הבטחה: 

"ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה, ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים", דארפן מיר זיך דאך צו כאפן צו דעם און 

 ן, וועלן מיר האבן ערליכע קינדער און שעפן נחת פון זיי.פאלגן דעם הייליגן רבי'

עס איז געווען א צדיק (מעשיות בסוף סיפורי מעשיות): דער הייליגער רבי האט דערציילט 

וואס האט זיך אינגאנצן אויסגעארבעט און ער איז ארויף אויבן אין הימל און געזען ווי 

, האט ער געפרעגט: "וואס איז דאס?" עס שטייט א טאפ מיט שטיקער פלייש און ביינער

האט מען אים געענטפערט: "דאס איז פון א פרוי וואס פלעגט גיין אנגעטון נישט 

צניעות'דיג און זי פלעגט אנרייצן בחורים און אינגעלייט צו קוקן אויף איר, דאס איז 

 איר שטראף, אז זי ווערט יעדן טאג אויפגעקאכט אין בריעדיגע וואסער".

ען דא אינגעלייט וואס מאכן משוגע זייערע ווייבער זיך צו טוישן זייער עס זענ

ערליכע לבוש; זיי דרייען אראפ דעם קאפ פאר די ווייב זי זאל זיך אנטון אויפן גאס 

מער פראסט און מער אויפפאלנד. אנשטאט ער זאל דאנקען דעם אייבערשטן אז זיין 

 ף און זוכט זיך צרות פון אונטער דער ערד.ווייב איז איידל און טייער, עסט ער זיך אוי

אין שטוב איז נישט קיין פראבלעם אז מען שטעלט זיך אהער פארן מאן וכו', מען 

דארף נאר אכטונג געבן נישט צו צעמישן די קינדער וכו', אבער אין גאס איז צניעות א 
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עם איז מען מעלה נישט קיין קנס; איידלקייט און באשיידנקייט איז א מעלה און דורכד

 אפגעהיטן פון נישט גוטע זאכן.

דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט זען נחת פון דיינע קינדער; עס זאל מקוים 

אויפן פסוק  (תנחומא וישלח, ו):ווערן ביי דיר די ברכה וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

א וויינשטאק, ווען איז א פרוי  ווען איז א פרוי ווי -"ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה"  (תהלים קכח, ג):

זוכה צו זיין "ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה" אויפצושטעלן א שטוב מיט קינדער? ווען זי איז "ְּבַיְרְּכֵתי 

ֵביֶת"; ווען זי פירט זיך איידל און גייט אנגעטון איידל, דעמאלט וועט זי זוכה זיין צו 

שטעלן קינדער וואס וועלן געזאלבט די ברכה פון "ָּבֶני ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים", זי וועט אויפ

 ווערן מיטן שמן המשחה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 מ'רודפ'ט מיינע קינדער אין חדר און אין שולע, וואס קען איך טון?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

איך בין א אינגערמאן פון ארץ ישראל, וואו איך האב ב"ה זייער שיין חתונה געהאט און אויפגעשטעלט 

א שיינע שטוב, איך לעב ב"ה א הערליך לעבן מיט מיין ווייב און קינדער, איך האב ב"ה קיינמאל נישט געהאט 

קיין פראבלעמען, איך האב ב"ה געראטענע קינדער און איך האב געטון הערליכע שידוכים מיט זיי. איך האב 

 ל ווייטער העלפן.ב"ה ברייט פרנסה, און אלעס גייט מיר זייער גוט, דער אייבערשטער זא

לעצטנס האט זיך אבער געמאכט אן אינצידענט און דאס האט געברענגט אז די מענטשן אין מיין געגנט 

האבן מיר אנגעהויבן זייער שטארק צו רודפ'ן, דאס וואלט מיר נישט אזוי געשטערט, דער פראבלעם איז 

צו רודפ'ן מיינע קינדער, סיי די אינגלעך  אבער אז ס'איז געגאנגען נאך ווייטער, אז מ'האט אויך אנגעהויבן

 און סיי די מיידלעך, אין חדר און אין שולע.

די קינדער קומען אהיים ממש אויסגעלאשן, זיי דערציילן ווי מען רודפ'ט זיי און מען פייניגט זיי אויס, 

 .און דאס מאכט מיר געפערליכע צער. איך און מיין ווייב מאכן נאס דעם קושן יעדע נאכט

ליידער איז נישטא מיט וועמען צו רעדן, נישטא קיין הנהלה אדער רבנים וואס זאלן זיך צוהערן צו 

אונזער ווייטאג. וואס זענען שולדיג מיינע אומשולדיגע קינדער, אז מ'טשעפעט זיי אזויפיל און מ'געבט זיי 

 צונעמען, און אזוי ווייטער.

 ט ממש צוגרינד, און געבט אונז אן עצה וואס צו טון.ביטע האט רחמנות אויף מיין משפחה וואס גיי

 א גרויסן יישר כח, יעקב

 תשובה:
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 יום ב' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך וויין ווען איך ליין דיין בריוו.

ה; פאר צען יאר איך בין דאס אריבער ווען איך האב געעפענט די ברסלב'ע ישיב

צוריק האט מען דאס געטון מיט מיינע קינדער. מען האט זיי געטשעפעט און 

פארשעמט, מען איז זיי נאכגעלאפן אין די גאסן, די שכנים וכו' האבן זיי נאכגעשריגן 

מיט אלע מיאוס'ע ווערטער אויף זייער טאטע, דאס האט מיר זייער וויי געטון, נאך מער 

 פון אלעס.

צו רעדן צו די מלמדים און טיטשערס פון דיינע קינדער, פארצייל זיי וואס פרוביר 

מען טוט מיט די קינדער, זיי וועלן אודאי אנזאגן די תלמידים אז מען טאר נישט וויי 

טון א צווייטן איד. אויב זיי וועלן זיך נישט וואוסענדיג מאכן, זיי וועלן זאגן אז עס איז 

נדער זאלסטו ארויס נעמען דיינע קינדער פון אזא פלאץ; א מצוה צו רודפ'ן דיינע קי

אויב א מלמד איז מחנך זיינע תלמידים מיט רשעות, צו טשעפען אנדערע קינדער, וועלן 

 אלע קינדער ביים סוף ארויס גיין לתרבות רעה.

איך ווייס נישט וואו דו געהערסט, צו וואסערע חסידות וכו'; איך וויל דיר 

יז דא א געגענט וכו' וואו מען האט פאר דרייסיג יאר צוריק מחנך דערציילן אז דא א

געווען קינדער צו שפייען אויף קינדער וואס לערנען אין אן אנדערע מוסד, מען האט 

אויסגעלערנט די מיידלעך אז ווען זיי זעען א מיידל וואס גייט אין די אנדערע שולע זאל 

ערטער. רוב פון די קינדער זענען ארויס מען ציען אירע האר און שרייען מיאוס'ע וו

 לתרבות רעה און די איבעריגע האבן נעבעך יענעם חיים טובים.

דערווייל לייג אריין אין זיי א שטארקייט אז זיי זאלן נישט ווערן צעפאלן און 

דערנידערט פון קיינעם; אויב איינער שלאגט זיי, זאלן זיי צוריק געבן מכות רצח, זיי 

ורא האבן פון קיינעם. זאג זיי אן אז קיינער קען נישט קומען שרייען אויף זאלן נישט מ

זיי "נקמה", ווייל מען דארף אויסלערנען פאר די קינדער: "הבא להרגך השכם להרגו", 

דאס הייסט "סעלף דיפענס" וואס איז נישט נקמה, ווייל נקמה מיינט אז איינער האט 

וריק טון קיין שלעכטס, אבער אז איינער וויל מיר שלעכטס געטון טאר איך אים נישט צ

 מיר שלאגן איז נישט קיין מצוה זיך צו לאזן שלאגן.

עס איז נישט דא קיין שום היתר צו טשעפען קינדער וועגן די עלטערן; ווען דער 

הייליגער סאטמארער רב זכותו יגן עלינו האט געעפענט די חדר "תורה ויראה", האט 

נישט קוקן אויף די עלטערן וכו', ער האט געהייסן אריין נעמען  ער געזאגט אז מען קען
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אין חדר און אין שולע ווער עס האט נאר געוואלט; ווען עלטערן זענען געקומען זיך 

אפרעדן אז עס זענען דא קינדער וואס זייערע עלטערן היטן נישט קיין שבת, און זיי 

ען מיט זיי, האט דער רבי זי"ע ווילן נישט אז זייערע קינדער זאלן לערנען צוזאמ

געענטפערט: "אויב איר ווילט נעמט ארויס אייער קינד"... אזוי אויך האט מען זיך 

אפגערעדט אז עס זענען דא עלטערן וואס פארמאגן טעלעוויזשן אין שטוב, אויף די 

אלע טענות האט דער רבי געענטפערט: "מיט די צייט וועלן די קינדער משפיע זיין אויף 

י עלטערן זיי זאלן אויך תשובה טון"; ער האט בשום אין אופן נישט געלאזט מען זאל ד

 ארויס ווארפן א קינד וועגן די עלטערן.

דעריבער זאלסטו נאכאמאל פרובירן צו רעדן צו די מלמדים און טיטשערס, צום 

אגסט, מנהל און מנהלת אז מען טוט וויי דיינע קינדער; אפשר איז עס נישט ממש ווי דו ז

אפשר זוכן דיינע קינדער צו טשעפען מיט אנדערע, זיי מברר וואס גייט פאר, און אויב 

עס איז טאקע אזוי ווי דו זאגסט, זאלסטו שוין ארויס נעמען דיינע קינדער פון אזא פלאץ 

 וואס וועט סיי ווי צעפאלן.

עס איז די הנהלת המוסד איז געקומען אמאל צום הייליגן סאטמארער רבי זאגן אז 

נישט דא קיין געלט און די מוסד האלט זיך ביים פארמאכן, האט דער רבי זכותו יגן 

עלינו זיי געזאגט אזוי: "א מוסד מאכט זיך נישט צו אז מען האט נישט קיין געלט, א 

מוסד מאכט מאכט זיך צו פון מחלוקות"; קינדער טאר מען נישט אריין מישן אין קיין 

ערן רעדן אויף א צווייטע איד וועלן שפעטער אוועק גיין פון מחלוקת, קינדער וואס ה

אידישקייט, מחלוקות איז נישט גוט פאר קיינעם, עס קומט נישט ארויס קיין גוטס פאר 

 קיינעם, ספעציעל פאר קינדער.

דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז, און אונז שיקן דעם גואל צדק 

"הנה אנכי שולח לכם  (מלאכי ג):וואס זאל מאכן שלום צווישן אונז, אזוי ווי עס שטייט 

את אליהו הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", און חכמינו זכרונם 

"אין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות  ות, ח):(עדילברכה דרש'נען אויף דעם 

 שלום בעולם", אליהו הנביא וועט קומען נאר צו מאכן שלום אויף די וועלט; אמן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 אז איך באקום געלט פון כולל, הייסט דאס אז איך ליג אין תאוות ממון?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,
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אינגערמאן, באלד ענדיגט זיך מיין שנה ראשונה, און איך לערן אין א כולל הלכה, איך בין א פרישער 

און איך מוטשע זיך מיט מחשבות אויב איך טו ריכטיג, ווייל איך ווייס אז ביים הייליגן רבי'ן איז דער תאווה 

ייט זיך נאר ארום צו געלט געווען פון די ערגסטע זאכן, און ווען איך לערן אין כולל שפיר איך אז אלעס דר

געלט, דאס קומען צייטליך, די בחינות, לערנען רציפות, און אזוי ווייטער. הייסט דאס אז איך ליג אין תאוות 

 ממון?

פון די אנדערע זייט וויל איך למעשה לערנען תורה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, נישט סתם 

"א קען מיר אויסקלארן ווי אזוי איך דארף באטראכטן פאר ביזנעס חס ושלום. אויב דער ראש ישיבה שליט

 די זאך.

 א גרויסן יישר כח, שמואל

 תשובה:

 יום ב' פרשת בהעלותך, י"ד סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד שמואל נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

רנסט שלחן ערוך אויף וואויל איז דיר אז דו לערנסט די הייליגע תורה און דו לע

 הלכה למעשה.

"אֵֹהב ה' ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון  (תהילים פז, ב):אויפן פסוק  (ברכות ח.):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב", דער אייבערשטער האט ליב ווען מען לערנט הלכה מער ווי אלע 

ָּדׁש, ֵאין לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ָּבעֹוָלמֹו, אנדערע לימודים, ווייל "ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְק 

 -ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד", פון ווען מיר האבן פארלוירן דעם בית המקדש 

דעם אייבערשטנ'ס הויז, וואוינט דער אייבערשטער דארט וואו מען לערנט הלכה; 

ערנען יעדן טאג הלכה דערפאר האט דער רבי זייער מקפיד געווען אז יעדער איד דארף ל

; וואויל איז דיר אז דו ביסט זוכה צו לערנען רוב צייט פון דיין טאג (עיין שיחות הר"ן, סימן כט)

 הלכה למעשה.

אז מען קומט צייטליך אין כולל, מען נעמט די בחינות און מען לערנט שעות 

ריות. א דאס מיינט נישט תאוות ממון, דאס מיינט אז מען איז א בעל אח -רצופות 

אינגערמאן ווען ער האט חתונה שרייבט ער אונטער אין די כתובה: "ַוֲאָנא ֵאזֹון ַוֲאַפַלח 

ְואֹוִקיר ַוֲאַפְרֵנס ָיֵתייִכי ְּכִהְלכֹות ּגּוְבִרין ְיהּוָדִאין", איך נעם זיך אונטער צו ברענגען 

ן פרנסה פרנסה; ווען דו האסט חתונה געהאט האסטו זיך מתחייב געווען צו ברענגע

 וואויל פאר דיר. -פאר דיין ווייב, אז דו קענסט דאס באווייזן ווען דו לערנסט אין כולל 

"ִעיָקר ָהֲעִׁשירּות ָּבָאה ִּבְזכּות  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סט):געדענק וואס דער רבי זאגט 

איז פון זיין ווייב; אויב מען איז מכבד  -ָהִאָּׁשה", די גאנצע עשירות וואס א מענטש האט 
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די ווייב, מען פירט זיך אויף אין שטוב אזוי ווי עס דארף צו זיין, מען רעדט איידל און 

 שיין, דורכדעם איז מען זוכה צו האבן עשירות.

 זאל העלפן זאלסט מצליח זיין אין אלע דיינע וועגן. דער אייבערשטער

... 

~~~~~~~~~~ 
 איך בעט שוין אזויפיל, און איך זע נאכנישט קיין ישועה, פארוואס?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

 קודם א גרויסן יישר כח פאר די שיעורים וואס העלפן מיר אזויפיל אין לעבן.

נפשות, און  5מיר וואוינען אין א דירה מיט נאר איין שלאף שטוב, מיט  יעריגע מיידל, 15איך בין א 

מיר זענען זייער צודריקט. איך בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן אז מיין טאטע זאל טרעפן א גרעסערע דירה 

 פאר אונז, איך האב זיך שוין פארגענומען אפאר זאכן, אבער גארנישט האט געהאלפן.

 ה שליט"א מיר געבן אן עצה אדער א סגולה צו טרעפן א דירה.אפשר קען דער ראש ישיב

 א דאנק פון פאראויס.

 תשובה:

 יום ג' פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 'לכבוד ... תחי

 איך האב ערהאלטן אייער בריוו.

נישט ווען מען בעט דעם אייבערשטן און מען זעט נישט קיין ישועה טאר מען 

טראכטן אז די תפילות גייען חס ושלום לאיבוד; קיין איין תפילה גייט נישט לאיבוד. 

אסאך מאל נעמט דער אייבערשטער די תפילות און נוצט דאס פארן לעבן פונעם 

מענטש, אבער קיין איין תפילה ווערט נישט פארלוירן; מיר דארפן ווייטער מתפלל זיין 

 ן וועט בקרוב באקומען די ישועה.און האפן צום אייבערשטן אז מע

נאך אביסל קומט איר שוין אריין אין די יארן פון שידוכים, דעריבער בעטס דעם 

 אייבערשטן איר זאלט טרעפן א גוטע שידוך און אויפשטעלן א שיינע שטוב.

זעט צו זאגן יעדן טאג אביסל תהילים וועט איר זען גרויסע ניסים אין לעבן; אין 

 לע ישועות.תהילים ליגט א

... 

~~~~~~~~~~ 
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נאך אזויפיל יארן פון הייליגן רבי'ן, פארוואס זענען נישט דא מער ברסלב'ע 

 חסידים? און אויף וועלכע זאכן דארף מען נישט פאלגן די עלטערן?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

מן הקצה אל הקצה ברוך ה', אייערע שיעורים און חיזוק האבן מיר ממש געטוישט מיין לעבן צום גוטן 

 און צום ערשט מוז איך זיך באדאנקען אויף דעם.

איך האב געוואלט פרעגן איבער חסידות ברסלב. מען זעט אין ברסלב אז כמעט יעדער איינער איז א 

פרישער מקורב, אלעס איז נייע מענטשן, וואו זענען די אלע ברסלב'ע חסידים פון אלע דורות, נאך איבער 

הונדערט יאר פון הייליגן רבי'ן, וואלט דאך די ברסלב'ע חסידות געדארפט איבערשטייגן אלע אנדערע צוויי 

 חסידות'ן אין צאל פון מענטשן, און למעשה איז דאס נישט אזוי.

אויך האב איך געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אז אויף צוויי זאכן 

י עלטערן, דאס איז וואו צו גיין לערנען, און אויף א שידוך, נאר ביי די צוויי זאכן דארף מען נישט פאלגן ד

דארף מען טון וואס מ'זעט פאר ריכטיג, און מ'דארף נישט פרעגן די עלטערן, האב איך געוואלט פרעגן וואו 

 ס'איז דער מקור אין שלחן ערוך אויף דעם.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 יום ג' פרשת בהעלותך, ט"ו סיון, שנת תשע"ח לפרט קטן - בעזרת ה' יתברך

 לכבוד ... נרו יאיר

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

 איך פריי מיר זייער צו הערן אז דו ביסט זיך מחי' און מחזק מיטן הייליגן רבי'ן.

דו שרייבסט אז די רבי'ס דיבורים האט דיר אינגאנצן געטוישט דיין לעבן צום גוטן 

"מיט יעדע  (חיי מוהר"ן, סימן שנח):מקצה אל הקצה; דער רבי האט דאס בפירוש געזאגט  -

שיחה וואס איך שמועס מיט ענק, קען מען זיין אן ערליכער איד. נישט סתם אן ערליכער 

אזוי ווי איך מיין אן ערליכער איד"; ווייל דער רבי ברענגט  איד, נאר אן ערליכער איד

אונז צום אייבערשטן, דער רבי לערנט אונז אויס מיר זאלן לעבן מיט אמונה, מיט 

תכלית. און דער רבי געבט אונז א וועג ווי אזוי מיר קענען זוכה זיין צו לערנען און 

 .(עיין שיחות הר"ן סימן עו)ענדיגן כל התורה כולה 

"ווער עס וועט נאר האבן א  (חיי מוהר"ן, סימן שכב):אזוי אויך האט דער רבי געזאגט 

שייכות מיט איינע פון מיינע תלמידים, וועט שוין אויך ווערן אן ערליכער איד. נישט 

 נאר אן ערליכער איד, נאר גאר א גרויסער צדיק".
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ל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי "עַ  (חיי מוהר"ן, סימן שנד):דער הייליגער רבי האט געזאגט 

ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם", אויף צוויי גרופעס מענטשן האב איך גרויס רחמנות, "ַעל ֵאּלּו 

ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים", אויף די מענטשן וואס האבן 

זענען נישט מקורב געווארן, "ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים  געקענט מקורב ווערן צו מיר און זיי

ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי", און אויף די וואס זענען מקורב צו מיר און פאלגן מיך 

ֶלת, נישט; "ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע, ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת, ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּד 

ָאז ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים 

ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי, א ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם 

ִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה, ֲאָבל א יֹוִעיל ָאז", ווייל עס וועט קומען די צייט ֶׁשא ָה 

וואס  -וואס דער מענטש וועט ליגן מיט די פיס צום טיר, דאס מיינט ווען מען שטארבט 

דעמאלט לייגט מען אראפ דעם מענטש אויף דער ערד מיט די פוס אויסגעדרייט צום 

מענטש וועט זיך דעמאלט אנקוקן ווי אזוי ער זעט אויס... דעמאלט וועט טיר, און דער 

ער זייער חרטה האבן: 'פארוואס האב איך נישט געפאלגט דעם רבי'ן, ווייל ווען איך 

וואלט ווען געפאלגט דעם רבי'ן וואלט איך זוכה געווען צוצוקומען צו די גרעסטע 

 ן זיין צו שפעט.מדריגות אויף דער וועלט', אבער עס וועט שוי

דו פרעגסט: "וואו זענען אלע ברסלב'ע חסידים?" וויל איך דיך פרעגן: "וואס איז 

ברסלב'ע חסידות? ווי אזוי ווערט מען א ברסלב'ער חסיד?!" א ברסלב'ער חסיד קען 

מען נישט דערקענען פון אינדרויסן, ברסלב האט נישט א געוויסע לבוש, אז מען זאל 

ל מענטשן האבן שייכות צו דעם רבי'ן; דער רבי וויל פון אונז אז מיר קענען ציילן וויפי

זאלן רעדן צום אייבערשטן. מען זאל זיך מתבודד זיין יעדן טאג, זיך אויסגיסן דאס 

הארץ צום אייבערשטן און אים דערציילן אלעס וואס גייט איבער אויף אונז. התבודדות 

"ַּבד ְּבַבד  -שן דעם מענטש אינעם אייבערשטן איז א זאך וואס איז פריוואט, עס איז צווי

 קֹוֶדׁש". -ִיְהֶיה 

נאך א זאך וואס דער רבי וויל פון אונז, אז מיר זאלן זיין פרייליך. מיר זאלן זיך 

מחיה זיין מיט יעדע נקודה טובה, מען זאל נישט אויפגעבן ווען מען זעט אז מען האלט 

הייבן די הענט ווען מען זעט אז וויפיל מאל אין איין אראפפאלן און מען זאל נישט אויפ

דאס איז ברסלב'ע חסידות; געבן מוט פארן  -מען פרובירט נאכאמאל פאלט מען צוריק 

 מענטש אנצוגיין אין לעבן.

דער הייליגער רבי איז א מתנה פאר כלל ישראל; דער רבי איז א מתנה פאר די 

ר אומות העולם. אזוי ווי דער רבי פאר אלע אידן און להבדיל אפילו פא -גאנצע וועלט 

"ֵיׁש  (חיי מוהר"ן, סימן רנ):האט געזאגט אונטערוועגנס ווען ער איז געפארן קיין נאווריטש 
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ְלֵאל ָיִדי ְלַהֲחִזיר ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְלמּוָטב", איך בין בכח צוריק צו ברענגען די גאנצע 

ָרֵאל ְקדֹוִׁשים, ֶאָּלא ָּכל ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֻּכָּלם ֲאִני וועלט צום אייבערשטן, "ְוא ִמָּבֲעָיא ִיְׂש 

ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוָהִייִתי ָיכֹול ְלהֹוִליָכם ָסמּו ְלַדת ִיְׂשָרֵאל", נישט נאר די 

אידן קען איך צוריק ברענגען צום אייבערשטן, נאר אפילו די אומות העולם קען איך 

 וריק ברענגען צום אייבערשטן.אויך צ

מוסר נפש געווען האט זיך דער רבי צו ראטעווען אידן פון עבירות; איינע פון די 

זאכן וואס דער רבי האט אונז געהייסן איז צו גיין "הפצה". יעדער ברסלב'ער חסיד 

דארף עוסק זיין אין מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן און מען קען נישט זיין 

א ברסלב'ער חסיד נאר אז מען איז עוסק אין הפצה. דאס האט מוהרא"ש זכרונו לברכה 

געטון במשך פופציג יאר אין איין צי; געדרוקט דעם רבינ'ס ספרים און דאס פארפלייצט 

אויף די גאנצע וועלט. נאכדעם האט ער געשריבן קונטרסים; ער האט גענומען דעם 

ריבן אויף א גרינגע שפראך פאר בני הנעורים אז רבינ'ס ווערטער און דאס אראפ געש

זיי זאלן דאס אויך קענען פארשטיין, ער האט געדרוקט די קונטרסים אויף צענדליגער 

שפראכן און דאס פארשפרייט פאר די וועלט, און דאס טוען ווייטער תלמידי היכל 

 הקודש מיט מסירות נפש.

האט מוהרא"ש  -י גוזמא בל -הונדערטער מיליאנען ספרים און קונטרסים 

געדרוקט און פארשפרייט פאר די וועלט, מיט איין כוונה: אז נאך א איד זאל וויסן 

פונעם אייבערשטן, נאך א איד זאל וויסן אז ער קען נאך תשובה טון און נאך א איד זאל 

וויסן אז ער קען אנהייבן פון דאסניי; דאס איז ברסלב: "מאכן נאך א איד טראכטן פון 

לית; זיך מחזק זיין מיט דאס גוטס וואס מען האט; גלייבן אז מען קען נאך תכ

פאררעכטן; אפילו דער גרעסטער בעל עבירה האט נאך א וועג צוריק צו קומען צום 

 דאס איז ברסלב! -אייבערשטן" 

מענטשן זוכן נישט צו דערציילן פאר אנדערע אז זיי לעבן פון דעם רבינ'ס עצות 

אסאך מאל ווערט פון דעם א גרויסע מחלוקת, אבער אלע נעמען די און חיזוק ווייל 

חיזוק פון רבי'ן. עס איז נישט דא קיין איין איד אויף דער וועלט וואס שעפט נישט חיות 

פון רבי'ן, אויב נישט גראדערהייט איז עס בעקיפין; זיין רב, זיין מורה דרך, זיין משפיע 

ישט דא נאך איינער וואס קען אזוי מחזק זיין א וכו' נעמט חיות פון רבי'ן, עס איז נ

 מענטש וואס איז אראפ געפאלן אין עבירות ווי דער הייליגער רבי.

עס איז געווען א פייגל וואס  (חיי מוהר"ן, סימן תרג):דער הייליגער רבי האט דערציילט 

נעסט  האט געלייגט זייער אסאך אייער, זעענדיג אז זי האט נישט גענוג פלאץ אין איר

פאר אלע אירע אייער, האט זי געטראכט אז זי וועט שטילערהייט לייגן אירע אייער אין 
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אנדערע נעסטן און דארט זאל זיך עס ווארעמען. אזוי האט זי געטון, זי האט 

ארויסגעלייגט הונדערטער אייער אין אומצאליגע נעסטן; שפעטער ווען עס זענען 

ייער האבן די פייגל פון די אנדערע נעסטן געמיינט ארויסגעקומען די פייגלעך פון די א

אז דאס זענען זייערע קינדער, ביז די מאמע פון די אלע פייגלעך איז געקומען און 

געפיפן מיט איר מויל, דאן האבן אלע פייגל דערקענט זייער מאמעס קול זענען זיי אלע 

 מיטגעפלויגן מיט איר.

יינט אז דאס זענען זיינע מענטשן, דער משפיע אזוי איז אויך ביים רבי'ן; דער רבי מ

 (חיי מוהר"ן, סימן תג):מיינט אז די זענען זיינע בחורים, ביז דער רבי געבט א פייף און זאגט 

"ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק רֹאׁש ַהָּׁשָנה", און אלע קומען צו לויפן קיין אומאן; עס איז ממש 

י ָסִביב ֵעיַנִי ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָל ָּבַנִי ֵמָרחֹוק "ְׂשִא  (ישעיהו ס, ד):אזוי ווי עס שטייט 

ָיבֹאּו ּוְבנַֹתִי ַעל ַצד ֵּתָאַמָנה", אלע קומען צו פארן "ֵּת'ָאַמָנה" קיין אומאן, דארט קען 

 מען שוין אביסל זען וואס טוט זיך דא, וויפיל מענטשן נעמען חיזוק פון הייליגן רבי'ן.

גע אויב מען וויל גיין לערנען אין א ישיבה און די עלטערן זענען נישט מסכים בנו

"ַּתְלִמיד ֶׁשרֹוֶצה ָלֶלֶכת  (יורה דעה סימן רמ, סעיף כה):וכו'; עס ווערט גע'פסק'עט אין שלחן ערוך 

יו מֹוֶחה ּבֹו, ְלָמקֹום ַאֵחר, ֶּׁשהּוא ּבֹוֵטַח ֶׁשִּיְרֶאה ִסיָמן ְּבָרָכה ְּבַתְלמּודֹו ִלְפֵני ָהַרב ֶׁשָּׁשם, ְוָאבִ 

ֵאינֹו ָצִריך ִלְׁשמֹוַע ְלָאִביו ָּבֶזה", אויב מען  -ְלִפי ֶׁשּדֹוֵאג ֶׁשְּבאֹוָתּה ָהִעיר ַהּגֹוִים ַמֲעִליִלים 

וויל גיין לערנען ביי א געוויסע רבי תורה וואוסענדיג אז מען גייט מצליח זיין אין דעם 

ין ווייל ער האט מורא ישיבה מער ווי ביי א צווייטער רבי, און דער טאטע לאזט נישט גי

מעג מען גיין אהין לערנען, און דער רמ"א לייגט  -אז דער זון וועט צו קומען צו א סכנה 

ֵאין ָצִריך  -צו נאך אן הלכה, "ְוֵכן ִאם ָהָאב מֹוֶחה ְּבֵבן ִלָּׂשא ֵאיזֹו ִאָּׁשה ֶׁשַּיְחּפֹץ ָּבּה ַהֵּבן 

יין זון חתונה האבן דארף ער ִלְׁשמֹוַע ֶאל ָהָאב", אזוי אויך אויב דער טאטע לאזט נישט ז

 (שורש קסו):נישט צו הערן צו אים. דער מקור פון דער הלכה איז אין תשובת מהרי"ק 

"ְּדֵאין ּכַֹח ְּבַיד ָהָאב ִלְמחֹות ְּבָיד ְּבנֹו ִלָּׂשא ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ָּבּה ַהֵּבן, ְּדֵאין ַחָייב ְלַכְּבדֹו 

לֹו ּוַמְׁשּקֹו, ֲאָבל ִמְּלָתא ְּדא ַׁשָייך ְּבָאב ְּפִׁשיָטא ֶאָּלא ִּבְדָבִרים ֶׁשַׁשָייִכים ְלָאב, ְּכגֹון ַמֲאִכי

 ְּדֵאין ּכַֹח ְּבָיד ָהָאב ִלְמחֹות ִּבְבנֹו, עד כאן לשונו".

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן, און נעמען א חלק אין 

 צוריק קערן אלע אידן צום אייבערשטן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 



תשע"ח 'בֻחַקת ֵחֶלק | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מא    

ריכטיגער וועג ווי אזוי אינגעלייט דארפן זיך פירן וואס איז דער אמת'ער 

 אינדערהיים?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א, 

קודם א גרויסן יישר כח פאר אלע דרשות און חיזוק וואס זענען ממש כמים קרים על נפש עיפה, עס 

 העלפט און שטארקט, און לערנט א וועג ווי אזוי זיך צו פירן אין יעדן מצב.

האב געוואלט פרעגן איבער דעם ענין פון "קדש עצמך במותר לך" ווען עס קומט צו ענינים שבינו איך 

לבינה וכו'. יעדער מדריך און יעדער רב און דיין האט אן אנדערער מהלך אין די ענינים, איינער איז מער 

קייט צו וויסן ווי אזוי זיי מחמיר און א צווייטער איז מער מקיל, און פרישע אינגעלייט האבן נישט קיין קלאר

דארפן זיך צו פירן. איינער זאגט אז אויב מען איז מער מקיל וועט עס מאכן בעסער דעם שלום בית, א 

צווייטער זאגט אז דאס איז בלויז דמיונות, ס'איז נאר אן עצה פונעם יצר הרע אריינצוכאפן דעם מענטש, 

ואס מען דארף צו טון. אפשר קען דער ראש ישיבה למעשה אויף די אונטערשטע שורה איז נישט קלאר ו

 שליט"א אויסקלארן דעם ענין?

אויך האב איך געוואלט פרעגן איבער דעם וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אלץ אז ווען א איד 

לערנט אסאך גמרא און משניות, מען לערנט די הייליגע תורה, איז דאס א תיקון הברית, דאס פאררעכט אלע 

פונעם מענטש. למעשה זעען מיר אז אסאך גרויסע צדיקים האבן יא עוסק געווען אין תעניתים און  פגמים

 סיגופים, זיי האבן זיך נישט באגנוגט מיט'ן לערנען תורה.

 א גרויסן יישר כח פאר אלעס.

 תשובה:

 "קערב שבת קודש פרשת בהעלותך, י"ח סיון, שנת תשע"ח לפ - בעזרת ה' יתברך

 נרו יאירלכבוד ... 

 איך האב ערהאלטן דיין בריוו.

עס איז זייער שווער צו שרייבן פון די ענינים וכו', אבער היות אסאך אינגעלייט 

 זענען צעמישט אין דעם ענין וועל איך פרובירן צו שרייבן וויפיל עס איז שייך.

עֹוָנה "ֲאִפילּו ּבָ  (אורח חיים, סימן רלא):דו שרייבסט מיר אז אין שלחן ערוך שטייט 

ֲהֵרי ֶזה ְמֻגֶּנה", ווען מען  -ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה, ִאם ָעָׂשה ְלַהְׁשִלים ַּתֲאָותֹו אֹו ַלֲהָנַאת ּגּופֹו 

האט חתונה און מען לעבט צוזאמען וכו' זאל מען נישט אינזין האבן פאר די אייגענע 

 הנאה; דא וועל איך דיר ווייזן ווי דער יצר הרע שפילט ארום מיט דיר, לאמיר נעמען

דעם שלחן ערוך און זען וואס עס שטייט אין אנהייב פון אט דעם זעלבן סימן: "ְוֵכן 

ְּבָכל ַמה ֶׁשֵּיָהֶנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, א ְיַכֵּון ַלֲהָנָאתֹו ֶאָּלא ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרך", אלעס וואס 

שלי (מא מענטש טוט אויף דער וועלט זאל ער טון פארן אייבערשטן, אזוי ווי עס שטייט 
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"ְּבָכל ְּדָרֶכי ָּדֵעהּו", און די הייליגע חכמים חכמים דרש'נען אויף דעם: "ָּכל ַמֲעֶׂשי  ג, ו):

ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים", אלע דיינע מעשים זאלן זיין נאר פארן אייבערשטן, "ְּכגֹון ָהֲאִכיָלה, 

ִּׂשיָחה, ְוָכל ָצְרֵכי ּגּוְפ", צום ְוַהְּׁשִתָּיה, ְוַהֲהִליָכה, ְוַהְיִׁשיָבה, ְוַהִּקיָמה, ְוַהַּתְׁשִמיׁש, ְוַה 

ביישפיל, ווען מען עסט, מען טרינקט, מען גייט, מען זיצט, מען שטייט, מען איז מיט 

די ווייב און אזוי אלע צרכי הגוף, "ִיְהיּו ֻּכָּלם ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְרֲא", אלעס זאל מען טון פארן 

מיט די כוונה אז מען זאל  אייבערשטנס וועגן, "אֹו ְלָדָבר ַהּגֹוֵרם ֲעבֹוָדתֹו", אדער

צוקומען דורך דער זאך צו דינען דעם אייבערשטן. "ֶׁשֲאִפּלּו ָהָיה ָצֵמא ְוָרֵעב, ִאם ָאַכל 

ֵאינֹו ְמֻׁשָּבח, ֶאָּלא ִיְתַּכֵּון ֶׁשּיֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה ְּכִפי ִחּיּותֹו ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְראֹו",  -ְוָׁשָתה ַלֲהָנָאתֹו 

ארשטעריג, אויב וועט ער עסן און טרינקען און אפילו אויב איינער איז הונגעריג און ד

איז נישט גוט, נאר מען דארף אינזין האבן אז מען עסט און מען טרינקט  -צו ווערן זאט 

 נאר פארן אייבערשטנס וועגן.

וויל איך דיר פרעגן: ווען דו עסט און דו טרינקסט האסטו אויך קאפ דרייעניש אז 

יט דיר דאס נישט אן און דו טראכסט דו עסט פאר דיין הנאה, אדער דעמאלט גי

ניטאמאל פונעם אייבערשטן... ביי אלע אנדערע זאכן וואס דער שלחן ערוך ברענגט 

דארט ווייטער אראפ, למשל ווען עס קומט צו גיין שלאפן, וואס דער מחבר זאגט: "ְוֵכן 

ִאם ָעָׂשה ַלֲהָנַאת ּגּופֹו ֵאינֹו  -תֹו ִּבְׁשִכיָבה, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָיֵגַע ְוָצִריך ִליַׁשן ְּכֵדי ָלנּוַח ִמְּיִגיעָ 

ְמֻׁשָּבח, ֶאָּלא ִיְתַּכֵּון ָלֵתת ֵׁשָנה ְלֵעיָניו ּוְלגּופֹו ְמנּוָחה ְלצֶֹרך ַהְּבִריאּות, ֶׁשא ִּתָּטֵרף ַּדְעּתֹו 

ַּבּתֹוָרה ֵמֲחַמת ְמִניַעת ַהֵּׁשָנה", ווען מען איז זייער אויסגעמאטערט, אויב לייגט מען זיך 

וט, נאר מען דארף גיין שלאפן פארן אייבערשטנס שלאפן זיך אפצורוען איז נישט ג

וועגן; איז אינטערעסאנט אז דו שרייבסט נישט מיט ווייטאג ווי ווייט דו ביסט 

פארקראכן אז דו גייסט שלאפן יעדע נאכט פאר דיין הנאה, ווער ווייסט צי דו טראכסט 

ן צי דו גרייטסט בכלל פונעם אייבערשטן ביים גיין שלאפן, צי דו ליינסט קריאת שמע או

אפילו אן נעגל וואסער; דייקא ווען עס קומט צו זיין אן ערליכער איד, מען האט חתונה 

און מען וויל האבן א ריינע מח, דעמאלט 'ויבא השטן'; דער שטן איז דא און ברענגט 

אריין עצבות און מרה שחורה, ספיקות און בלבולים צי מען מעג יא אדער מען טאר 

 האט אינזין דעם אייבערשטן אדער מען טוט דאס פאר די אייגענע הנאה. נישט, צי מען

"ֵאין ַהָלָכה ְּכיֹוָחָנן ֶּבן ַדֲהָבִאי", מען  (נדרים כ:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן בפירוש 

פסק'עט נישט ווי יוחנן בן דהבאי, ביי דעם ציטערט מען פון עונשים קשים ומרים, אבער 

"ָּכל ַהּצֹוֶפה ַּבָּנִׁשים  (שם, עמוד א):ירות פאר דעם זאגן חז"ל אינטערעסאנט איז אז אפאר ש

סֹופֹו ָּבא ִליֵדי ֲעֵביָרה", ווער עס היט זיך נישט די אויגן וועט צו קומען צו טון עבירות,  -

"ְוָכל ַהִּמְסַּתֵּכל ַּבֲעֵקָבּה ֶׁשל ִאָׁשה, ַהְוָיין לֹו ָּבִנים ֶׁשֵאיָנם ְמהּוָגִנים", און ווער עס קוקט 
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 -ויף די פיס פון א פרוי וועט האבן קינדער וואס וועלן נישט זיין ערליך אפילו נאר א

דארט קלאפט דיר בכלל נישט דיין הארץ, דארט שרייסטו נישט: 'וואס וועט זיין מיט 

 מיינע קינדער?!'

זיך אליינס קענען;  -איינע פון די וויכטיגסטע זאכן איז צו זיין א "ַמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו" 

ליגט נאך אין עבירות, ער איז נאך ווייט פון האבן ריינע מחשבות, דארף ווען א מענטש 

 ער זען צו טון אלעס אויף דער וועלט אז ער זאל נישט אראפפאלן אין עבירות.

ווען עס קומט  -דאס וואס דיין קאפ דריידט זיך צי דו ביסט א בעל תאוה צי נישט 

ישט קיין שום שייכות מיט קדושה, צו לעבן מיט די ווייב אן פרישות וכו', דאס האט נ

דאס איז פשוט דער יצר הרע וואס קומט צו אלע אינגעלייט נאך די חתונה, ווען ער זעט 

ווי ער גייט זיי פארלירן, ווייל זיי גייען יעצט ווערן צדיקים, קדושים, זיי גייען מער נישט 

דער יצר הרע?  -נכשל ווערן אין פגם הברית רחמנא לצלן; וואס טוט דער רשע מרושע 

ער טוט זיך אן א גרויסע היט מיט א לאנגע בעקיטשע, ער לייגט ארויף די הענט אויף 

זיינע בריסטן און הייבט אן רעדן צו אינגעלייט פון פרישות וכו'; ער שרעקט זיי אן מיט 

עונשים קשים ומרים; ער שרעקט זיי אן מיט נישט ערליכע קינדער, ביז די אינגעלייט 

ך פורש, איינער למחצה, דער צווייטער לשליש, און דער דריטער ולרביע; אזוי זענען זי

כאפט ער זיי אריין אין זיין פאסטקע און איז זיי מכשיל מיט הארבע עבירות, וואס די 

עבירות ברענגען באמת עונשים קשים ומרים, מען פארלירט די וועלט און יענע וועלט 

 רחמנא לצלן.

אנגעטון מיט א גרויסע היט און א בעקיטשע דער איז זייער דער יצר הרע וואס איז 

מסוכן; גלייך אין די ערשטע תורה מיט וואס דער רבי הייבט אן דעם הייליגן ספר ליקוטי 

מוהר"ן, זאגט דער רבי: "ַהאי ַּגָּלא ְּדַמְטַּבע ִלְסִפיְנָּתא", דער יצר הרע איז ווי א וואל וואס 

ְתַחֵּזי ִּכי צּוִציָתא ְּדנּוָרא ִחַּוְרָּתא ְּבֵריָׁשא", ער פארשטעלט וויל דערטרענקען דעם איד, "ִמ 

זיך ווי א ווייסע ברענעדיגער מלאך; ער קומט נישט צום מענטש און רעדט אים איין צו 

טון עבירות, נאר ער פארשטעלט זיך ווי אן ערליכער איד און פארבט די עבירות ווי א 

ל יעצט לעבן מיט זיין ווייב אן קיין שום פרישות מצוה. אנשטאט דער אינגערמאן זא

וכו', אזוי וועט ער באקומען א ריינע מח, ער וועט זיין אפגעהיטן פון אלעם שלעכטס, 

קומט ער און מאכט אים משוגע מיט חומרות וכו' אזוי דריידט זיך דער אינגערמאן ארום 

ער ארבעט פונעם יצר נעבעך אן א קאפ, נאך ערגער ווי אלץ בחור; דאס אלעס איז ד

 הרע.

מוהרא"ש האט מיר געזאגט אויף דעם ספר ... וואס איז מדריך אברכים בעניני 

קדושה, אז דער בעל מחבר איז אן ערליכער איד, א גרויסער צדיק, אבער זיין ספר טאר 
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מען נישט האלטן אין שטוב; דער ספר האט שוין גורם געווען אז אידישע קינדער זאלן 

ין ביטערע עבירות. דער מחבר האט צוזאמגענומען הנהגות און פרישות אראפפאלן א

פון צדיקים וואס זענען געווען מלאכים, הנהגות פון צדיקים וואס זענען געווען מובדל 

ומפרש פון די וועלט, און דאס געבט ער איבער פאר אונז פשוט'ע מענטשן וואס מיר 

 'ע אידן...זענען נאך זייער ווייט פון זיין אפילו פשוט

"ֵאין ֲהָלָכה ְּכיֹוָחָנן ֶּבן ַדֲהָבִאי, ֶאָּלא ָּכל ַמה  (נדרים כ:):חכמינו זכרונם לברכה זאגן 

עֹוֶׂשה", מען פסק'עט נישט ווי יוחנן בן דהבאי; פרעגן די הייליגע חכמים:  -ֶׁשָאָדם ְוכּו' 

נישט "ער האט דאך געהערט פון די מלאכי השרת אז אלע עונשים קומען ווייל מען איז 

אפגעשיידט וכו'?!" ענטפערן חז"ל אז ער האט דאס נישט געהערט פון מלאכים ממש, 

נאר "ָמאן 'ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת'? ַרָּבָנן", ער האט דאס געהערט פון די חכמים וואס ווערן 

ִדְּמַצְייִני ְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת",  -אנגערופן מלאכים, "ְוַאַמאי ָקרּו ְלהּו 'ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת'? 

פארוואס רופט מען אן די חכמים 'מלאכים?' ווייל זיי זענען אפגעשיידט פון דער וועלט 

ווי מלאכי השרת; ביי א מלאך איז נישט שייך די אלע זאכן, א מלאך האט נישט קיין 

ווייב, א מלאך האט נישט קיין קינדער, דערפאר קען א מלאך זאגן פאר מענטשן "מען 

דער בעל מחבר פונעם ספר ... איז אזוי ווי די מלאכי דארף זיין אפגעשיידט וכו'"; 

השרת, אבער מיר פשוט'ע מענטשן טארן נישט אריינקוקן אין א ספר וואס לערנט אויס 

 פרישות, ווייל דאס מאכט מען זאל אראפפאלן אין עבירות חמורות רחמנא לצלן.

י וועסטו על פי תורה דארף א מענטש ווערן הייליג און ריין נאך די חתונה, אי

פרעגן אז מען הערט פון אינגעלייט ווי זיי וויינען נאך זייער חתונה אז זיי פאלן אין 

עבירות; נאר שולדיג אין דעם זענען די וואס לערנען מיט חתנים און זיי געבן איבער 

פאר חתנים א פאלשע תורה, בשעת ווען דער אינגערמאן איז קוים קוים א פשוט'ער 

ן ארויף אויף אים הנהגות און פרישות פון מלאכים. איין חילוק איז איד, לייגט מען שוי

דא צווישן דער בעל מחבר ספר ... און די חתנים מלמדים, אז דער בעל מחבר האט דאס 

געמיינט ערנסט, ער איז טאקע א מלאך וכו', אבער די חתנים מלמדים זענען פשוט'ע 

', און נאר אויף טייערע אברכים, מנוולים; פאר זיך לעבן זיי אן קיין פרישות וכו

אומשולדיגע חתנים וואס ווילן אנהייבן לעבן ווי ערליכע אידן, אויף זיי לייגן זיי ארויף 

 דעם יצר הרע'ס חומרות.

אזוי איז אויך ביי כלות; מען דערשרעקט זיי, מען לייגט זיי אראפ די גאנצע זאך 

כאילו דאס איז א גוי'אישע זאך, און פון חתונה האבן און זיין צוזאמען מיטן מאן וכו' 

ווען דאס  -ווי מער אפגעשיידט מען איז אלץ מער האט דער אייבערשטער א נחת רוח 

אלעס איז אנטקעגן די הייליגע תורה און אנטקעגן די וועגן פון ערליכע אידן; א 
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 ערליכער איד לעבט אן קיין פרישות, א ערליכע איד דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן

 אז ער האט א ווייב, אזוי איז ער אפגעהיטן פון עבירות.

וואס זאל איך דיר זאגן, ווען א מענטש הייבט אן צו לעבן מיט די עצות פון רבי'ן, 

ער איז זיך מתבודד יעדן טאג מיטן אייבערשטן, ער לעבט מיט אמונה, וואס ער דארף 

איז מיט אים ביי אים  בעט ער דעם אייבערשטן און ער שפירט ווי דער אייבערשטער

"ְּבָכל ְּדָרֶכי ָּדֵעהּו"; אזא מענטש טוט  (משלי ג, ו):און נעבן אים, דער מענטש איז מקיים 

אלעס מיטן אייבערשטן. ווען ער עסט דאנקט ער דעם אייבערשטן אויף די גוטע עסן 

וואס ער האט באשאפן, ווען ער גייט אין בעט ליינט ער קריאת שמע; ער דאנקט דעם 

ייבערשטן אויף זיין טאג, ער דאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט א בעט וואו צו א

שלאפן וכו' און בעט דעם אייבערשטן אויפן מארגנדיגן טאג, ער דאנקט דעם 

אייבערשטן אויף זיין ווייב, אויף זיינע קינדער און אויף זיין שיינע לעבן, דעמאלט פאלן 

 אוועק אלע פראבלעמען.

אוועק צו נעמען די טונקלקייט, קען מען ארבעטן אנצוצינדן אנשטאט ארבעטן 

מער און מער ליכט, דורכדעם וועט די טונקלקייט פון זיך אליינס אוועק גיין; דאס איז 

די וועג פון הייליגן רבי'ן, מען זאל לעבן מיטן אייבערשטן; דעמאלט איז נישטא קיין 

"ְוִהֵּנה ְּכבֹוד  (יחזקאל מג, ב):עס שטייט  תאוות, דעמאלט איז נישט דא קיין חושך, אזוי ווי

ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶר ַהָּקִדים, ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים", יחזקאל הנביא דערציילט ווי ער 

האט געזען כביכול דעם אייבערשטן קומען אין די עזרה, עס האט זיך געהערט א רעש 

ֵהִאיָרה ִמְּכבֹדֹו" און פלוצלינג איז ליכטיג געווארן די ווי וואסער שטורעמט, "ְוָהָאֶרץ 

גאנצע וועלט; ווען מען לעבט מיטן אייבערשטן ווערט ליכטיג, אמונה מאכט ליכטיג. 

דאס טוט דער רבי מיט אונז, ער ברענגט אריין אין אונז פשוט'ע מענטשן אזא קלארע 

 אמונה, אז מען הייבט אן לעבן מיטן אייבערשטן.

י צווייטע שאלה וואס דו פרעגסט, אז איך זאג שטענדיג אז אויב מען לערנט אויף ד

אסאך גמרא און משניות איז דאס א תיקון הברית, פרעגסטו, ווי אזוי קען זיין אז דאס 

אליינס איז א תיקון הברית, מיר געפונען דאך אז אלע צדיקים האבן זיך מסגף געווען 

דאך אז לערנען אליינס איז נישט גענוג וכו'; קודם מיט סיגופים און תעניתים, זעט מען 

כל זאלסטו וויסן אז נישט איך זאג דאס, נאר דער רבי זאגט דאס; דער הייליגער רבי 

"ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו  (שיחות הר"ן, סימן יט):זאגט 

ְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", אפילו א מענטש וואס איז ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁש 

זייער ווייט פון קדושה, ער טוט עבירות רחמנא לצלן און ער איז שוין אראפ געפאלן 

ִציא אֹוָתם אין שאול תחתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹו
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ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל 

י יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ּכִ 

ַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אויב וועט ער זיך מאכן א קביעות צו לערנען יעדן טאג "כך ּכֹ

וכך", וועט ער סוף כל סוף ארויס גיין פון זיין בלאטע, ווייל די כח פון תורה איז אזוי 

 גרויס, אז עס נעמט ארויס דעם מענטש פון זיין שלעכטס.

(חיי מוהר"ן, ר' נתן געפרעגט דעם רבי'ן  ווען דער רבי האט געזאגט דעם שמועס, האט

"צי תורה קען אויך העלפן אזא איינעם וואס איז אראפ געפאלן אין די עקלדיגע  סימן תקעג):

הוצאת זרע לבטלה, רחמנא לצלן?" האט דער רבי געשריגן  -עבירה פון פגם הברית 

תורה איז העכער  אויף אים און געזאגט: "דו ווייסט ווי גרויס דער כח פון תורה איז?

 -פון אלעס, אפילו א מענטש וואס ווייקט זיך אין די עקלדיגע עבירה פון פגם הברית 

 הוצאת זרע לבטלה, רחמנא לצלן".

ירושלמי ראש השנה פרק ד, הלכה ח): (נישט איך זאג דאס, חכמינו זכרונם לברכה זאגן דאס 

י ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם", ווען ַמֲעֶלה ֲאנִ  -"ֵּכיָון ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה 

א מענטש איז מקבל אויף זיך צו לערנען די הייליגע תורה רעכנט אים דער אייבערשטער 

אזוי ווי ער האט קיינמאל נישט געזינדיגט; דאס וואס די צדיקים האבן זיך מסגף געווען 

רות, דעמאלט איז דאס געווען דער דאס איז געווען אין די פריערדיגע דו -מיט סיגופים 

וועג צוצוקומען צום אייבערשטן, אבער היינט ווען מיר ווייסן פון הייליגן רבי'ן דארף 

מען שוין נישט די אלטע וועג, אזוי ווי דער רבי האט בפירוש געזאגט, אז מען זאל נישט 

ן יום כיפור; פאסטן קיין שום אייגענע תעניתים, נאר די ד' תעניתים און תשעה באב או

 חוץ פון די פיר תעניתים האט דער רבי נישט געלאזט פאסטן.

דער רבי האט אונז געגעבן פאר א תיקון שווערערע סיגופים ווי פאסטן; דער רבי 

"ִעיָקר ַהְּתׁשּוָבה ִיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹוק", דער עיקר  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א, סימן ו):זאגט 

טוט תשובה, אז "ווען מען פארשעמט דיר זאלסטו נישט ענטפערן"; וועג ווי אזוי מען 

"ְּכֶׁשִּתְׁשַמע ֶחְרָּפְת ְוִתְׁשּתֹק, ִּתְזֶּכה ֶׁשַּיֲעֶנה  (ספר המידות, אות תפלה, סימן עז):נאך זאגט דער רבי 

וועסטו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבָּקָׁשְת", ווען מען פארשעמט דיר און דו ענטפערסט נישט, 

(שם, אות זוכה זיין אז דער אייבערשטער וועט צוהערן דיינע בקשות; נאך זאגט דער רבי 

"ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶחְרָּפתֹו ְוׁשֹוֵתק, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבֵּטל ִמֶּמּנּו ַרּבֹות ָרעֹות ֶׁשָהיּו ְראּוִיין  מריבה, סימן פו):

ען פארשעמט אים, איז זוכה צו מבטל זיין ָלבֹוא ָעָליו", ווער עס ענטפערט נישט ווען מ

אסאך צרות וואס וואלט ווען געדארפט קומען אויף אים; אז דו וועסט אריין טראכטן 

אין די אלע דערמאנטע ווערטער פון רבי'ן, וועסטו זען אז דאס איז אסאך שווערער ווי 

 פאסטן און גלגול שלג.



תשע"ח 'בֻחַקת ֵחֶלק | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | מז    

גיי אוועק פון דיינע נארישע דעריבער זאלסטו אויסהערן וואס דער רבי זאגט; 

מחשבות וואס זאגן דיר זאלסט זיך מדמה זיין צו די פריערדיגע צדיקים מיט פרישות 

און עבודות וסיגופים. פאלג דעם רבי'ן, הייב אן לערנען יעדן טאג אביסל תורה; נעם א 

 חומש און זיי מעביר סדרה חומש, תרגום מיט רש"י, זונטאג זאלסטו לערנען ביז שני,

מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער; נעם א משניות און לערן אפאר פרקים יעדן טאג, 

דאס וועט אויסוואשן דיין נשמה פון אלע עוונות און חטאים; נאכדעם זאלסטו לערנען 

יעדן טאג א בלאט גמרא, הייב אן ש"ס און גיי כסדרן. אויב דו פארשטייסט נישט וואס 

פון די הייליגע תורה, דורכדעם וועסטו ארויס קריכן פון  דו לערנסט זאג די ווערטער

דיינע חטאים. און ענטפער נישט ווען מען פארשעמט דיר, אזוי וועסטו פארעכטן אלעס 

 וואס דו האסט פוגם געווען.

איך האב נאך נישט אנגעהויבן צו שרייבן אין דעם ענין וויפיל מען דארף שרייבן, 

בל צו זיין פון מוהרא"ש בדברים שבינו לבינה, איך קען וואס איך האב זוכה געווען מק

ווען שרייבן נאך טויזנט בלעטער, אבער מען קען נישט אלעס שרייבן מפני הצניעות; 

"ֵּתן ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד, הֹוַדע ְלַצִּדיק ְויֹוֶסף ֶלַקח", לערן  (משלי ט, ט):שלמה המלך זאגט 

 ס פארשטיין ווי אזוי זיך צו פירן.דעם קלוגן און ער וועט שוין אליינ

דער עיקר דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך נישט אפנארן בזה 

"ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה  (שיחות הר"ן, סימן נא):העולם; דער רבי האט אונז געבעטן 

קבל זיין פון מיר: די וועלט ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְּמאֹד", דאס זאלט איר מ

נארט אייך, לאזט אייך נישט נארן; מען דארף זייער אכטונג געבן זיך נישט צו לאזן 

אפנארן, נאר מען זאל זיך פרייען מיט פשטות אידישקייט, מען זאל זיך פרייען אז מיר 

אלע האבן א רבי וואס לערנט אונז ווי אזוי זיך צו פירן און ער נעמט אונז ארויס פון 

 אונזערע דמיונות, חלומות וכו'.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן קענען גיין אין די וועגן פון הייליגן רבי'ן 

 און זיך נישט אפנארן, דאן וועלן מיר זיין ערליכע אידן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 


